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Yttrande angående – Remiss från 
Miljödepartementet - Miljömålsberedningens 
delbetänkande, Sveriges globala 
klimatavtryck 
 

I kommunstyrelsen:  

Yttrandet 
 

Det hade varit önskvärt att Göteborg Energi varit remissinstans i Göteborgs svar. 
Göteborg Energis anläggningar för el- och fjärrvärmeproduktion leder idag till stora 
koldioxidutsläpp. Hur man kan hantera dessa utmaningar finns att läsa i ”Färdplan 
Fjärrvärme 2035” som upprättades 2017-07-05. 

En senare rapport ”Omställning fjärrvärme 2035” som släpptes så sent som 2022-01-14 
beskriver Göteborg Energis arbete framåt i detta viktiga omställningsarbete. 

Det hade varit bra om Göteborg Energi hade svarat hur de lever upp till riksdagsmålen i 
”Utgiftsområde 21 – Energi”.  Dessa mål beskrivs i SOU 2022:15 sid 254-255: 

” De riksdagsbundna målen är: 

 – År 2020 ska andelen förnybar energi utgöra minst 50 procent av den totala 
energianvändningen, andelen förnybar energi i transportsektorn ska vara minst 10 
procent, och energianvändningen ska vara 20 procent effektivare jämfört med basåret 
2008. En nationell planeringsram för vindkraft fastställs motsvarande en årlig 
produktionskapacitet på 20 terawattimmar (TWh) från vindkraft på land och 10 TWh till 
havs. 

 – Den förnybara elproduktionen i den med Norge gemensamma elcertifikatsmarknaden 
ska öka med 28,4 TWh. 

 – År 2030 ska Sverige ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. 
Målet inom det med Norge gemensamma elcertifikatssystemet ökar med 18 TWh nya 
elcertifikat till 2030.  

– År 2040 är målet 100 procent förnybar elproduktion. Detta är ett mål, inte ett 
stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft 
med politiska beslut.” 
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Remiss från Miljödepartementet - 
Miljömålsberedningens delbetänkande, 
Sveriges globala klimatavtryck    
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen 

Yttrande över delbetänkandet Sveriges globala klimatavtryck, i enlighet med bilaga 12 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Miljödepartementet. 

Sammanfattning 
Miljödepartementet har översänt delbetänkande av Miljömålsberedningen, Sveriges 
globala klimatavtryck (SOU 2022:15), för yttrande till Göteborgs Stad. Remissen inkom 
den 20 maj 2022 och ska besvaras senast den 19 september, staden har fått förlängd 
remisstid till den 21 september. 

Miljömålsberedningens uppdrag har varit att föreslå en samlad strategi för att minska 
klimatpåverkan från konsumtion med ambitionen att nå en klimatmässigt hållbar 
konsumtion på ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt. 
Miljömålsberedningen föreslår bland annat att det klimatpolitiska ramverket ska 
kompletteras med mål om klimatpåverkan från svensk konsumtion och klimatnyttan från 
export. Beredningen föreslår skärpta klimatmål på transportområdet och lämnar även 
flera förslag om hur det klimatpolitiska ramverket ska kunna få genomslag i offentlig 
upphandling, bland annat en lagstadgad skyldighet för alla upphandlande myndigheter 
och enheter att beakta de nationella klimatmålen i sin offentliga upphandling. 

Göteborgs Stad antog sitt första mål för klimatpåverkan från konsumtion år 2014 i 
Klimatstrategiskt program för Göteborg. Även stadens nuvarande miljö- och 
klimatprogram, Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030, innehåller mål 
för klimatpåverkan från konsumtionen. Ett nationellt mål kan skapa bättre förutsättningar 
för Göteborgs Stad att nå sitt mål, men också driva på frågan nationellt. 

Betänkandet har remitterats brett i staden. Utifrån förvaltningars och bolags yttranden 
lämnar kontoret förslag på synpunkter bland annat avseende: Klimatpåverkan från 
offentlig konsumtion och upphandling inklusive resultatindikator, etappmål, klimatkrav i 
upphandlingslagstiftningen och utveckling av miljöspendanalys. Synpunkter föreslås 
även avseende SCB:s uppdrag att utveckla att utveckla den officiella statistiken över 
klimatpåverkan från konsumtion samt de två målbanor för konsumtionens 
klimatpåverkan fram till år 2045. Vidare föreslås synpunkter om mål för Sveriges exports 
klimatnytta och förslaget om att klimatpåverkan från flyg ska inkluderas i klimatmål. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-08-31 
Diarienummer 0683/22 
 

Handläggare  
Anna Säveskog 
Telefon: 031-368 03 90 
E-post: anna.saveskog@stadshuset.goteborg.se  
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Synpunkter föreslås även avseende scenarier och utsläpp från internationell sjöfart samt 
klimatpåverkan från privat konsumtion, bygg- och fastighetssektorn. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
FN:s klimatpanel IPCC:s utvärdering visar att de ekonomiska kostnaderna för samhället 
blir lägre om den genomsnittliga globala temperaturökningen begränsas till 1,5 graders 
uppvärmning jämfört med 2 graders uppvärmning.  

Utredningen föreslår bland annat att riksdagen beslutar om ett etappmål för utsläpp från 
offentlig upphandling av varor och tjänster. Utredningens reflektion är att det finns en 
risk för ökade kostnader när de upphandlande myndigheterna och enheterna behöver ta 
mer hänsyn till klimatet för att bidra till målet. I vissa avseenden kommer kostnaderna att 
öka. I andra avseenden kommer kostnaderna att minska. Utredningen konstaterar att ny 
teknik och investeringar kostar pengar samtidigt som effektiviseringar och ny teknik även 
kan leda till sänkta kostnader. 

I beredningen uttrycks det en tydlig förväntan på att det offentliga ska gå före och i högre 
grad göra inköp och upphandlingar för att minska klimatpåverkan. Enligt beredningen 
kan detta komma att innebära ökade kostnader, men stor osäkerhet råder om hur stora 
dessa kostnader kommer att bli och hur länge det varar innan övriga samhället är i kapp i 
omställningen. Stadsledningskontoret instämmer i resonemanget, men gör samtidigt 
bedömningen att miljömålsberedningens förslag ligger väl i linje med redan beslutade 
mål i Göteborgs Stad. Kontoret bedömer att beredningens förslag inte kommer att 
påverka staden genom kostnader utöver sådana som ändå kommer att krävas i arbetet med 
Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030. Delmålet om klimatpåverkan från 
inköp i stadens miljö- och klimatprogram är ambitiöst och innebär att staden måste 
genomföra långtgående åtgärder för att minska klimatpåverkan från inköp.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
I FN:s klimatpanels senaste rapport (IPCC Klimat i förändring 2022 – Att begränsa 
klimatförändringen) som släpptes i april framgår att utmaningarna har ökat jämfört med 
tidigare rapporter och beräkningar. Nu behövs större utsläppsminskningar på kortare tid. 

Miljömålsberedningens arbete utgår från det nationella miljömålssystemet.  
De 16 miljökvalitetsmålen med övergripande Generationsmål är det riksdagsbundna 
målsystem som utgör det nationella genomförandet av Agenda 2030:s miljörelaterade mål 
och delmål. Agendans Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna uppmanar till att vidta 
omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser.  

Beredningens föreslagna etappmål kan förutom att bidra till att nå det nationella 
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan även bidra till måluppfyllelse av God 
bebyggd miljö och Frisk luft. Målet om offentlig upphandling är av relevans för flera 
strecksatser i Generationsmålet, främst de delar som berör kretslopp, god hushållning, 
förnybar energi och konsumtionsmönster. 

Betänkandet Sveriges globala klimatavtryck berör den ekologiska dimensionen i hög grad 
– att arbeta i riktning mot 1,5-gradersmålet är en förutsättning för ekologisk hållbarhet. 
Stadsledningskontoret bedömer att huvudförslagen går i linje med Göteborgs Stads miljö- 
och klimatmål. Utredningens förslag om mål, åtgärder och ändringar i författningar kan 
bidra till uppfyllelse av mål och delmål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 
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2021–2030. Främst mål avseende klimat, Göteborgs klimatavtryck är nära noll, och 
tillhörande delmål – men även delmål avseende Människan, göteborgarna har en 
hälsosam livsmiljö, såsom till exempel luftkvalitet och ljudmiljö. Energirelaterade mål 
sorterar under klimatmålet. Utredningens förslag om mål, åtgärder och ändringar i 
författningar kopplar även till Göteborgs Stads energiplan 2022–2030 som beskriver hur 
Göteborgs Stad ska arbeta för att nå de energirelaterade målen. 

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021 – 2030 skiljer sig från beredningens 
delbetänkande på så sätt att målen i miljö- och klimatprogrammet inte avses uppnås med 
hjälp av att inkludera klimatnytta från export. Därmed kan Göteborgs Stads miljö- och 
klimatprogram 2021 – 2030 anses som mer ambitiöst. Minskad klimatpåverkan från 
transporter är ett av delmålen i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram som ska nås 
bland annat genom en överflyttning av bilresor till gång och cykel, samt av 
godstransporter till järnväg och sjöfart. Det är positivt att beredningen föreslår klimatmål 
på koldioxidintensiva transportmedel som flyg och sjöfart. Nationella mål kan ge ökad 
kraft och framdrift i stadens arbete med att minska klimatpåverkan från transporter. 

Miljömålsberedningen refererar i delbetänkandet till information från 
Upphandlingsmyndigheten som säger att år 2019 uppgick de offentliga inköpens 
klimatpåverkan till 23,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket enligt 
Upphandlingsmyndigheten motsvarade 28 procent av den totala klimatpåverkan till följd 
av svensk konsumtion. Kommunerna är den organisationsform bland de offentliga 
organisationerna som tillsammans har den största klimatpåverkan. Kommunernas 
klimatpåverkan till följd av inköp 2019 motsvarar 11,4 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter. Störst klimatpåverkan har kategorin Byggnad, fastighet och mark, 
som 2019 bidrog till utsläpp på 4,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter.  

Miljö- och klimatprogrammet har även ett delmål kallat ”Göteborgs Stad minskar 
klimatpåverkan från inköp” som innebär att växthusgasutsläpp från stadens inköp av 
livsmedel ska minska med 30 procent och utsläpp från övriga inköp samt byggnader och 
anläggningar med minst 90 procent. En av sju tvärgående strategier i miljö- och 
klimatprogrammet är Vi agerar som föregångare. Kontoret bedömer att beredningens 
förslag på mål för den offentliga upphandlingen och ett etappmål om att utsläppen från 
offentligt upphandlade varor och tjänster ska minska snabbare än samhället i övrigt – 
stämmer överens med, och stärker Göteborgs Stads ambitioner att agera som föregångare.  

Miljö- och klimatprogrammet inkluderar även en strategi som fokuserar på hushållens 
konsumtion (den privata konsumtionen), Vi skapar förutsättningar för att leva hållbart 
som syftar till att driva på detta arbete. År 2019 stod hushållen för cirka 60 procent av 
Sveriges totala utsläpp från konsumtion. (Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per 
person och år, naturvårdsverket.se). De livsstilsförändringar som har störst effekt för att 
minska utsläppen från konsumtion är att göra färre internationella flygresor, äta mindre 
kött och välja transportmedel med lägre klimatpåverkan.  

Bedömning ur social dimension 
Utifrån en social dimension innebär flera av förslagen i betänkandet ett mer socialt 
rättvist ansvarstagande i och med att konsumtionsperspektivet samt import och export 
omfattas så att Sverige inte bara tar ansvar för landets territoriella utsläpp, utan även 
utsläpp som vi ger upphov till i andra delar av världen. Det gäller inte minst gäller bygg-
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och fastighetssektorn, där utsläppen från import är ungefär lika stor som de inhemska 
utsläppen. 

Utsatta grupper drabbas ofta hårdast av konsekvenserna av klimatförändring, varför alla 
insatser för att minska utsläpp är av stor vikt ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. 
Principen om att förorenaren betalar får effekten att de grupper/verksamheter/personer 
som konsumerar utsläppsintensiva produkter och tjänster kommer påverkas av ökade 
kostnader. Tillgängligheten till bland annat flygresande kan därmed förmodas påverkas 
för priskänsliga målgrupper. 

Klimatpåverkan från konsumtion skiljer sig mycket åt mellan olika grupper i samhället 
och förslagen i betänkandet förväntas påverka hushåll med högre inkomst i större 
utsträckning, eftersom hushåll med högre inkomst är de som står för störst utsläpp. 
Beredningen fastslår att statistik om klimatpåverkan från konsumtion kan förbättras 
genom att beräkna Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp fördelade per olika relevanta 
socioekonomiska faktorer, vilket skulle kunna innebära större möjligheter att jobba för en 
rättvis klimatomställning. Beredningen understryker att det också är viktigt att fortsätta 
att stärka det internationella samarbetet inom klimatfrågor för att klimatomställningen ska 
vara rättvis även ur ett globalt perspektiv. 

Beredningens förslag förväntas påverka män mer än kvinnor. Detta beror bland annat på 
att män och kvinnor har olika resvanor och olika klimatpåverkan. Skillnaderna mellan 
män och kvinnor visar att det är möjligt att ställa om idag, genom att välja ett mer hållbart 
sätt. Om alla reste som kvinnor gör idag skulle energianvändning och utsläpp från 
persontransporter i Sverige minska med nästan 20 procent (Minskade utsläpp om alla 
reser som kvinnor, Vinnova) och bilanvändningen skulle vara i nivå med vad som skattas 
hållbart för 2050 (Vinnova Rapport 2020:05, Rapport Jämställdhet och 
transportsystemet).  

Om beredningens förslag träder i kraft och Sverige lyckas minska sina territoriella och 
sina globala klimatutsläpp kan förslagen få hälsofrämjande effekter både lokalt, nationellt 
och globalt. Beredningen lyfter i den samlade konsekvensutredningen hälsoeffekter som 
exempelvis minskade partikelutsläpp i stadsmiljön. Beredningen lyfter även 
hälsofrämjande aspekter av mer hållbara transportmedel som gång och cykel som kan 
minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes och i ett längre led minska 
risken för för tidig död. En annan synergieffekt som beredningen lyfter är hälsofrämjande 
effekter av en omställd livsmedelskonsumtion genom att minimera negativa effekter från 
exempelvis övervikt eller för hög konsumtion av chark och rött kött.  

 

Bilagor 
1. Sammanfattning delbetänkandet  

2. Förvaltningen för demokrati- och medborgarservice yttrande 

3. Inköp och upphandlingsförvaltningens yttrande 

4. Förvaltningen för kretslopp och vattens yttrande 

5. Miljöförvaltningens yttrande 
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6. Trafikkontorets yttrande 

7. Business Region Göteborgs yttrande 

8. Förvaltnings AB Framtidens yttrande 

9. Göteborg & Co:s yttrande 

10. Göteborgs Hamns yttrande 

11. Göteborgs Stads Leasings yttrande 

12. Förslag Göteborgs Stads svar på Miljödepartementets remiss  
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Ärendet  
Miljödepartementet har översänt delbetänkande av Miljömålsberedningen, Sveriges 
globala klimatavtryck (SOU 2022:15), för yttrande till Göteborgs Stad. Remissen inkom 
den 20 maj 2022 och ska besvaras senast den 19 september, staden har fått förlängd 
remisstid till den 21 september. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet har remitterats till förvaltningen för demokrati och medborgarservice, 
förvaltningen för inköp och upphandling, miljöförvaltningen, trafikkontoret, Business 
Region, Förvaltnings AB Framtiden (Framtiden), Göteborg & Co, Göteborg Energi, 
Göteborgs Hamn och Göteborgs Stads Leasing för yttrande. Ärendet har även skickats till 
kretslopp och vattenförvaltningen och Gryaab för kännedom och eventuellt yttrande. På 
grund av remisstid över en period med utglesade nämnds- och styrelsemöten har remissen 
skickats ut som förvaltnings-/bolagsremiss och har inte hunnit behandlats i nämnder och 
styrelser. Gryaab och Göteborg Energi har avstått från att svara på delbetänkandet. 

Göteborgs Stads tidigare yttranden 
I Göteborgs Stads yttrande över Remiss från Miljödepartementet – En klimatanpassad 
miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21) instämde Göteborgs Stad i 
betänkandets slutsats att styrmedel och åtgärder vid sidan av miljöbalken kommer att vara 
avgörande för om klimatmålen nås. I yttrandet efterlyste staden ett större 
helhetsperspektiv och att fokus i högre grad riktas mot ohållbar konsumtion och 
resursförbrukning.  

Delbetänkandet Sveriges globala klimatavtryck 
För att kunna nå Parisavtalets 1,5-gradersmål, miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan och därmed möjliggöra att Generationsmålet ska kunna nås, behöver de 
globala utsläppen av växthusgaser minska snabbt. I första hand är det önskvärt att alla 
länder ställer om sina territoriella utsläpp i linje med 1,5-gradersmålet och inför ett 
enhetligt och tillräckligt högt pris på koldioxid. Dock är inte 1,5-gradersmålet på väg att 
nås med dagens beslut om styrmedel och åtgärder. Miljömålsberedningens uppdrag har 
varit att föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion med 
ambitionen att nå en klimatmässigt hållbar konsumtion på ett kostnadseffektivt och 
samhällsekonomiskt effektivt sätt. 

Miljömålsberedningen föreslår att det klimatpolitiska ramverket ska kompletteras med 
mål om klimatpåverkan från svensk konsumtion och klimatnyttan från export. 

De mål som Miljömålsberedningen föreslår är: 

• Mål för konsumtionens klimatpåverkan, inklusive ett långsiktigt mål om att nå 
nettonollutsläpp till 2045. 

• Mål för exportens klimatpåverkan. 
• Mål om att inkludera det internationella flygets klimatpåverkan i Sveriges långsiktiga 

territoriella klimatmål. 
• Mål om att inkludera klimatpåverkan från halva sträckan för internationell sjöfart som 

avgått eller anlöpt svensk hamn, i Sveriges långsiktiga territoriella klimatmål. 
• Mål om att inkludera koldioxidutsläpp från inrikes flyg i etappmålet för inrikes 

transporter till 2030. 
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• Mål om att utsläpp från offentligt upphandlade varor och tjänster ska minska snabbare 
än utsläppen från samhället i övrigt. Miljömålsberedningen föreslår även ett paket med 
styrmedel och åtgärder inom detta område, inklusive ett krav att beakta de nationella 
klimatmålen i offentlig upphandling. 

Miljömålsberedningen föreslår en ny strecksats i Generationsmålet för Sveriges globala 
klimatavtryck som visar på den nationella klimatpolitikens samlade effekt på de globala 
utsläppen. Förslaget till ny strecksats lyder att Sverige senast 2045 ska ha ett negativt 
globalt klimatavtryck. Strecksatsen att Sveriges globala klimatavtryck ska vara negativt 
senast 2045 nås genom målen för Sveriges territoriella utsläpp, konsumtionens 
klimatpåverkan och exportens klimatnytta. 

Exempel på andra förslag: 

Miljömålsberedningen föreslår att Statistiska centralbyrån (SCB) får i uppgift att utveckla 
den officiella statistiken över klimatpåverkan från konsumtion samt att SCB får i uppgift 
att årligen följa upp statistik om exportens effekt. Vidare föreslår beredningen att 
Naturvårdsverket får i uppdrag att ta fram en metod för att beräkna utsläppsscenarier för 
exportens klimateffekt, regelbundet ta fram scenarier över exportens klimateffekt samt 
utveckla metoder för att göra effektbedömningar på exportens klimateffekt. 

Miljömålsberedningen lämnar flera förslag om hur det klimatpolitiska ramverket ska 
kunna få genomslag i offentlig upphandling, bland annat en lagstadgad skyldighet för alla 
upphandlande myndigheter och enheter att beakta de nationella klimatmålen i sin 
offentliga upphandling, att relevanta myndigheter ska utveckla tillsyn, statistik och även 
starta arbetet för att bygga upp en databas med livscykelanalyser och livscykelkostnader. 
Beredningen föreslår en ny programutbildning för offentliga upphandlare med delar om 
klimat, utsläpp från offentlig konsumtion och tillvägagångssätt för att minska utsläppen. 

Miljömålsberedningen föreslår också att Sverige ska stärka sitt arbete inom EU och andra 
relevanta internationella sammanhang för att minska de globala utsläppen i linje med 1,5-
gradersmålet. 

Enligt betänkandet har den offentliga upphandlingen större möjligheter än andra sektorer 
att snabbt nå fram till minskade utsläpp och offentlig sektor behöver därför gå före inom 
området. Konjunkturinstitutet har i betänkandet lämnat en invändning om begränsad nytta 
med offentlig upphandling som klimatpolitiskt styrmedel, se kap 13.6, sid 581.   

Sammanfattning av Miljömålsberedningens delbetänkande, Sveriges globala 
klimatavtryck SOU 2022:15, i sin helhet finns i bilaga 1. 

Förvaltningars och bolags yttranden 

Förvaltningen för demokrati och medborgarservice 
Förvaltningen för demokrati och medborgarservice ställer sig positiv till utredningen. 
Förslag på mål för offentlig upphandling välkomnas av förvaltningen som även 
instämmer med att utsläpp från offentligt upphandlade varor och tjänster bör minska 
snabbare än utsläppen från samhället i övrigt. Förvaltningen bedömer att förslagen kan ge 
framfart åt Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021 - 2030 och strategin Vi 
agerar som föregångare genom ökade incitament att ställa om.  
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Förvaltningen för inköp och upphandling 
Förvaltningen bedömer att huvudförslagen går i linje med Göteborgs Stads antagna miljö- 
och klimatmål. Förvaltningen har koncentrerat sitt svar till förslagen som rör offentlig 
konsumtion och upphandling, framför allt förslagen i kapitel 13.24 i betänkandet. Överlag 
är förvaltningen positiv till förslagen. Dock gör förvaltningen en del medskick och ger 
ytterligare förslag, kopplat till fyra av beredningens förslag: resultatindikator, etappmål, 
klimatkrav i upphandlingslagstiftningen och utveckling av miljöspendanalys. 
Synpunkterna sammanfattas nedan. 

Förvaltningen ser risker med en resultatindikator enligt förslaget då det är ett alltför 
trubbigt verktyg och riskerar att flytta fokus till kravställning i stället för uppföljning och 
analys av verklig effekt. Om en resultatindikator införs på nationell nivå föreslår 
förvaltningen att den bör kompletteras med ett mått på i hur stor utsträckning som ställda 
klimatkrav följs upp. 

Förvaltningen är positiv till förslaget om ett etappmål men är tveksam till att varje 
upphandlande myndighet själva gör egna analyser som ska läggas samman för ett totalt 
resultat, vilket förvaltningen tolkar in i skrivningen i betänkandet. Förvaltningen anser att 
det är bättre om till exempel Upphandlingsmyndigheten får i uppdrag att göra en analys 
för alla Sveriges offentliga upphandlingar, även om metoden i det fallet är extremt 
trubbig.  

Förvaltningen är positiv till förslaget om klimatkrav i upphandlingslagstiftningen men 
föreslår att lagen uttrycker att det alltid ska göras en riskbedömning av klimatpåverkan. 
När klimatpåverkan bedöms betydande ska det vara obligatoriskt att ställa krav. Ett annat 
förslag från förvaltningen är att bristande möjlighet att följa upp ett krav ska kunna utgöra 
en motivering till att avstå från att kravet ställs.  

Förvaltningen ser mycket positivt på att ett uppdrag ges att vidareutveckla metoden för 
miljöspendanalys. Förvaltningens slutsats från det egna arbetet med miljöspendanalys är 
att för att kunna använda metoden som ett uppföljningsverktyg krävs mer specifik 
emissionsdata kopplade till specifika inköp. Det kommer inte att räcka med uppdaterade 
generella emissionsfaktorer. 

Kretslopp och vattenförvaltningen 
Förvaltningen för kretslopp och vatten tillstyrker de förslag som rör nämndens 
verksamhet, det vill säga vissa förslag som rör Sveriges påverkansarbete för 
klimatpolitiken inom EU samt de förslag som rör offentlig upphandling. Dock med 
undantag för att förvaltningen föreslår att förslaget till författningsändringar fastställs 
med en senarelagd tidpunkt för när ändringarna ska träda i kraft. Detta för att möjliggöra 
rimlig tid för förberedelser.  

Förvaltningen anser att Sverige ska verka för ett högt tempo i arbetet med att utöka 
ekodesigndirektivet samt att ta fram digitala produktpass. Vidare behöver det framgå 
tydligare vad som avses med att Sverige ska arbeta inom EU för att avfallslagstiftningen 
ses över så att den främjar, snarare än hindrar, cirkulära och giftfria flöden. 

Kretslopp och vattenförvaltningen anser att förslagen för offentlig upphandling kommer 
att bidra till att staden når sina klimatmål. Förvaltningen ser behov av lokala riktlinjer om 
hur de nationella klimatmålen ska beaktas i upphandlingar. Vidare ser förvaltningen 
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positivt på att arbete med databas för livscykelanalyser och -kostnader startas samt att en 
ny utbildning för offentliga upphandlare ska tillhandahållas. 

Miljöförvaltningen 
Miljöförvaltningen är positiv till de förslag i betänkandet som förvaltningen har avgränsat 
sitt yttrande till, och bedömer att beredningens förslag till mål i huvudsak är i linje med 
Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram. Förvaltningen har dock kommentarer till på 
hur några av förslagen kan utvecklas. Förvaltningen skulle vilja se att beredningens 
förslag, att SCB får i uppdrag att utveckla den officiella statistiken över klimatpåverkan 
från konsumtion, utökas till att även inkludera statistik nedbruten på kommunal nivå. 
Miljöförvaltningen saknar vidare en strategi för hur klimatpåverkan från den privata 
konsumtionen ska minska. Gällande förslaget att Upphandlingsmyndigheten får i uppdrag 
att vidareutveckla miljöspendanalysen i samarbete med SCB anser förvaltningen att 
uppdraget behöver utvecklas utifrån att emissionsfaktorerna i högre grad behöver bli mer 
specifika, och matchas mot faktiska inköp av varor och tjänster. Detta för att 
miljöspendanalys ska kunna användas som metod för uppföljning. 

Trafikkontoret 
Trafikkontoret delar bilden av nödläget och att de områden som lyfts fram i utredningen 
är av största vikt att arbeta vidare med. Inte minst värdet av att genom offentlig 
upphandling påverka i en positiv riktning.  

Business Region Göteborg (BRG) 
Business Region Göteborg avstår från att lämna eget yttrande och hänvisar till de andra 
remissinstanser som kommer svara från Göteborgs Stad och då framför allt 
miljöförvaltningens svar. 

Förvaltnings AB Framtiden 
Framtiden har inga direkta synpunkter på förslagen i betänkandet och välkomnar 
satsningar på bättre statistik och analys samt att det tydliggörs hur klimatkrav ska beaktas 
i offentlig upphandling. Då inga av förslagen i sig innebär en direkt minskad 
klimatpåverkan, utan är beroende av hur de hanteras, bedömer bolaget att det finns en 
viss risk att effekten av förslagen minskar eller uteblir, särskilt som förslagen i 
betänkandet är relativt generellt formulerade. 

Göteborg & Co 
Göteborg & Co svarar utifrån bolagets uppdrag och med fokus på miljöberedningens 
förslag kopplade till flygets klimatpåverkan och förslagen kopplade till offentlig 
konsumtion och upphandling. Göteborg & Co lyfter att för stadens, regionens och 
destinationens utveckling är god tillgänglighet med alla transportslag av största vikt. Det 
gäller inte minst för stadens och regionens globala näringsliv och akademi som verkar 
internationellt. Tillgänglighet är likaså en grundförutsättning för turism- och 
destinationsutveckling, möten och evenemang inkluderat, och således också för 
förverkligandet av Göteborg & Co:s uppdrag så som det är stadgat i bolagets ägardirektiv, 
samt i förslag till Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022–2030.  

I den svenska regeringens nationella strategi för hållbar turism och växande besöksnäring 
betonas att ”alla transportslag behövs och behöver utvecklas till att närma sig 
nollutsläpp”. Göteborg & Co delar den inriktningen, vilket även speglas i förslag till 
stadens destinationsutvecklingsprogram.  
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Bolagets övergripande uppfattning är att Miljömålsberedningen presenterar en gedigen 
och omfattande utredning med goda förslag. Bolaget delar Miljörådsberedningens bild att 
ekonomiska styrmedel bör användas för att nå klimatmålen.  

IPCC:s utvärdering visar att de ekonomiska kostnaderna för samhället blir lägre om den 
genomsnittliga globala temperaturökningen begränsas, vilket kräver snabba och 
långtgående samhällsförändringar. Om beredningens förslag om målsättningar ska vara i 
linje med IPCC:s samlade forskning är dock Göteborg & Co:s bedömning att målen 
behöver skärpas ytterligare.  

Förslaget att riksdagen beslutar om att koldioxidutsläpp från inrikes flyg inkluderas i 
etappmålet för inrikes transporter till 2030 (det vill säga -70 procents utsläpp 2030 
jämfört med 2010), anser Göteborg & Co bör ersättas med och stödja flygbranschens eget 
mål i sin färdplan till Fossilfritt Sverige, det vill säga att allt inrikes flyg ska vara 
fossilfritt 2030.  

Bolaget lyfter att det är av största vikt att aktivt verka för gemensamma internationella 
överenskommelser avseende att minska flygets klimatpåverkan, liksom hela 
transportsektorns påverkan, för att minska utsläpp globalt. Vilket även inkluderar 
utsläppen från svensk konsumtion.  

Avseende klimatpåverkan från offentlig konsumtion och upphandling ser Göteborg & Co 
mycket positivt på beredningens förslag gällande utbildning. 

Bolaget delar beredningens resonemang kring förslaget om klimatkrav i 
upphandlingslagstiftningen, skyldigheten att alltid beakta klimatmål i upphandlingar. 
Bolaget framför att om kravet ska bli verkningsfullt, och inte bara generera mer 
administration, krävs dock fler insatser i form av riktlinjer, stödinsatser och utbildning.  

Göteborgs Hamn 
Göteborgs Hamn AB (GHAB) står bakom de utgångspunkter för att minska sjöfartens 
klimatpåverkan som utredningen beskriver och fastslår. GHAB framför att de generellt 
sett är positiva till att höja Sveriges klimatmål och ambitionsnivå. GHAB:s eget mål är att 
sänka de klimatpåverkande utsläppen med 70 procent till 2030, i linje med Sveriges 
nationella mål för inrikes transporter. GHAB har dock valt att i sitt mål även inkludera 
sjöfartens utsläpp inom både hamnen och farleden in till Göteborg och har därmed utökat 
omfattningen i jämförelse med det nationella målet. Med detta som bakgrund ser GHAB 
positivt på den föreslagna utökningen av det nationella åtagandet. 

Göteborgs Stads Leasing 
Göteborgs Stads Leasing (GSL) ser positivt på att mål och etappmål, respektive statistik 
utvecklas för klimatmässigt hållbar konsumtion. Bolaget anser dock att resonemanget 
kring huvudmålbanor och alternativa målbanor behöver förtydligas. Bolaget ställer sig 
frågande till varför ”klimatpåverkan från konsumtion i linje med IPCC:s 1,5-gradersmål” 
föreslås som alternativ målbana som Sverige ska sträva efter. Bolaget ställer i sitt svar 
frågan om inte detta borde vara huvudmålbanan som ska uppnås, i en strategi som ska 
minska påverkan från konsumtion till klimatmässigt hållbar.  

GSL anser att den faktiska strategin ska lyftas fram tydligare ur det omfattande 
underlaget, inte minst för att underlätta genomförandet framåt. Här önskas även ett 
förtydligande om vilka vägval och åtgärder som kopplas till respektive målbana.   
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GSL ser positivt på förslaget om att offentliga aktörer ska gå före och att klimatkrav ska 
ställas vid offentlig upphandling. Bolaget anser dock att ordvalet beakta ger en alltför 
svag styrning och vägledning för att stimulera att kraven kommer hålla den ambitionsnivå 
och ge de effekter som krävs utifrån klimatmålen. Ett övervägande önskas också om att 
inköp bör lyftas fram i lagtexterna, tillsammans med upphandling. Bolaget lyfter även att 
det är oklart om kraven förväntas ta hänsyn till utsläpp under hela produktens, tjänstens, 
materialets eller inventariens livscykel, vilket med fördel skulle kunna förtydligas i 
lagtexterna, inte minst för att driva på den cirkulära omställningen.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret bedömer att ett nationellt mål för klimatpåverkan från konsumtion 
kommer att kunna bidra till att klimatpåverkan minskar. Göteborgs Stad antog sitt första 
mål för klimatpåverkan från konsumtion år 2014 i Klimatstrategiskt program för 
Göteborg. Även stadens nuvarande miljö- och klimatprogram, Göteborgs Stads miljö- 
och klimatprogram 2021–2030, innehåller mål för klimatpåverkan från konsumtionen. Ett 
nationellt mål kan skapa bättre förutsättningar för Göteborgs Stad att nå sitt mål, men 
också driva på frågan nationellt. Kontoret är positivt till att betänkandet innehåller ett 
flertal förslag för minskad klimatpåverkan från den offentliga konsumtionen och bedömer 
att dessa kan bidra till stadens arbete med att nå sina klimatmål. 

Enligt betänkandet har den offentliga upphandlingen större möjligheter än andra sektorer 
att snabbt nå fram till minskade utsläpp och offentlig sektor behöver därför gå före inom 
området. Detta är i linje med klimatmålen i stadens miljö- och klimatprogram där staden 
framhåller att Göteborgs Stad ska minska sina egna utsläpp av växthusgaser i högre takt 
och använda samtliga tillgängliga verktyg och styrmedel för att driva på samhällets 
omställning. Miljö- och klimatprogrammets delmål om klimatpåverkan från inköp är 
ambitiösa och innebär att staden måste genomföra långtgående åtgärder för att minska 
klimatpåverkan från inköp.  

Kontoret saknar en strategi i betänkandet för hur klimatpåverkan från den privata 
konsumtionen, som står för cirka 60 procent av Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp, 
ska minska. Kontoret bedömer att nationell samordning samt strategi och åtgärder på flera 
nivåer krävs för att klimatpåverkan från privatkonsumtionen ska kunna minska tillräckligt 
mycket. 

Kontoret anser att resonemanget kring huvudmålbanor och alternativa målbanor behöver 
förtydligas och ställer sig frågande till varför ”klimatpåverkan från konsumtion i linje 
med IPCC:s 1,5-gradersmål” föreslås som alternativ målbana som Sverige ska sträva 
efter. I en strategi som ska minska påverkan från konsumtion till en klimatmässigt hållbar 
där hänsyn tas till svenskarnas verkliga ekologiska klimatavtryck - borde det vara 
huvudmålbanan som ska uppnås. 

Stadsledningskontorets synpunkter till Miljödepartementet i sin helhet finns i bilaga 12 
där kontoret föreslår synpunkter avseende delarna: Klimatpåverkan från offentlig 
konsumtion och upphandling inklusive resultatindikator, etappmål, klimatkrav i 
upphandlingslagstiftningen och utveckling av miljöspendanalys. Synpunkter föreslås 
även avseende SCB:s uppdrag att utveckla att utveckla den officiella statistiken över 
klimatpåverkan från konsumtion. Vidare föreslås synpunkter om mål för Sveriges exports 
klimatnytta och förslaget om att klimatpåverkan från flyg ska inkluderas i klimatmål samt 
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avseende scenarier och utsläpp från internationell sjöfart samt klimatpåverkan från bygg- 
och fastighetssektorn. 
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Svar till kommunstyrelsen på remiss från 
Miljödepartementet - Miljömålsberedningens 
delbetänkande, Sveriges globala klimatavtryck, 
stadsledningskontorets diarienummer 0683/22 
Beslut 
Av förvaltningsdirektör Lotta Sjöberg 

1. Förvaltningen för demokrati och medborgarservice tillstyrker 
Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck, 
stadsledningskontorets diarienummer 0683/22. 

2. Förvaltningen för demokrati och medborgarservice skickar över förvaltningens 
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen, som svar på förvaltningsremiss om 
Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck, 
stadsledningskontorets diarienummer 0683/22, till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Miljödepartementet har skickat Miljömålsberedningens delbetänkande, Sveriges globala 
klimatavtryck på remiss till Göteborgs Stad.   

Förvaltningen för demokrati och medborgarservice har av kommunstyrelsen ombetts att 
lämna skriftliga synpunkter på förslaget.  

Förvaltningen har bedömt förslagen i remissen och tagit fram förslag till svar som 
redovisas i detta tjänsteutlåtande.  

Miljömålsberedningens betänkande presenterar förslag för hur Sverige ska minska sina 
konsumtionsbaserade utsläpp1. Miljömålsberedningen föreslår framför allt fyra strategier 
för att minska Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp: 

• Mål för minskad klimatpåverkan från konsumtion och ökad klimatnytta från 
export 

• Inkludera klimatpåverkan från flyg i klimatmål 
• Inkludera klimatpåverkan från internationell sjöfart i klimatmål 
• Klimatkrav och etappmål för den offentliga upphandlingens klimatpåverkan 

 

 
1 Utsläpp som orsakas av svensk konsumtion, i och utanför Sveriges gränser 

Demokrati och medborgarservice 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-06-08 
Diarienummer N043-0127/22 
 

Handläggare 
Lovisa Walldén 
Telefon: 031-365 09 28 
E-post:  
lovisa.wallden@demokratimedborgarservice.goteborg.se  
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Förvaltningen ställer sig positiv till förslagen i Miljömålsberedningens delbetänkande, 
Sveriges globala klimatavtryck, men anser att styrmedel och åtgärder måste utvecklas för 
att inkludera den privata konsumtionen i omställningen och tydliggöra dess roll. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förväntad inverkan på stadens driftskostnader och personella resurser 
Miljömålsberedningens förslag kopplat till klimatpåverkan från offentligt upphandlade 
varor och tjänster kan komma att påverka stadens driftskostnader och personella resurser. 
Detta genom att högre krav kommer att ställas på kompetens hos anställda med 
upphandlingsansvar och att priset för upphandlade varor och tjänster kan komma att 
påverkas. Diskussionen om mer hållbara val i inköp och upphandling har tidigare varit 
aktuell i Göteborgs Stad. Kommunstyrelsen, tillsammans med inköps- och 
upphandlingsnämnden och kretslopp- och vattennämnden, lämnade 2019 förslag till 
uppdaterad riktlinje för inköp och upphandling på uppdrag av kommunfullmäktige i 
Göteborgs Stad. I uppdraget ingick att ta fram förslag på hur staden kan styra inköpare 
och användare i stadens nämnder och bolag att göra mer hållbara val genom att arbeta 
strategiskt med klimatfrågor vid inköp och upphandling. Förvaltningen för demokrati och 
medborgarservice (f.d. konsument- och medborgarservice) svarade på remissen 
(Diarienummer N043-0271/20) och menade att detta – trots initialt höjda utgifter – kan få 
positiva ekonomiska effekter. Sett till totalkostnadsperspektivet – genom att ta hänsyn till 
varors livslängd och om varan kan nyttjas av fler än en användare – kan mer hållbara val i 
inköp och upphandling bidra till positiva ekonomiska effekter. Dessutom tog förslaget för 
uppdaterade riktlinjer hänsyn till redan befintliga resurser och uppmanade till att först och 
främst se över möjligheter att köpa begagnade varor, och inköp av nyproducerat ska vara 
sista steget. Detta bedömdes också av förvaltningen kunna få positiva ekonomiska 
effekter då redan befintliga resurser och begagnade varor är billigare än att köpa nytt.  

Förvaltningen bedömer att förslagens övriga inverkan på stadens driftskostnader och 
personella resurser bäst besvaras av förvaltningen för inköp och upphandling. 

Förväntade inverkan på den enskilde invånaren 
Miljömålsberedningens förslag förväntas ha varierande påverkan på den enskilde 
invånaren. Beredningen menar att konsekvenserna är svåra att förutse och att de till stor 
del beror på hur politikens åtgärder och styrmedel inom klimatområdet kommer att 
utformas. Inom sektorer som har svårast att minska sina utsläpp som exempelvis cement-, 
stål-, plast-, eller sjöfartsindustrin kan det innebära stora investeringar för näringslivet och 
ökade kostnader för kunderna av dessa varor. Detta kan komma att få en påverkan på 
lokala näringsidkare i form av högre priser på råvaror och investeringar. Prisökning 
förväntas dock vara marginell på slutprodukten och således för slutkonsumenten. 
Beredningens förslag hanterar i sig inte importens klimatpåverkan mer än genom den 
internationella sjöfarten. Detta tillsammans med den uttryckta osäkerheten kring 
förslagens konsekvenser gör att påverkan på den enskilde invånaren är svår att avgöra. 
Beredningen lyfter däremot redan pågående projekt som ska bidra till uppfyllelsen av 
beredningens förslag på klimatmål, varav vissa hanterar importens klimatpåverkan. Bland 
annat lyfter beredningen Europeiska unionens (EU) förslag på införandet av klimattullar 
vars syfte är att säkerställa att importpriserna bättre återspeglar produkters kolinnehåll 
genom att fungera som komplement till EU:s redan existerande utsläppshandelssystem. 
Kostnaderna för klimattullarna kan utformas som tull, skatt, reglering eller 
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konsumtionsavgift och kommer framför allt att betalas av europeiska konsumenter i form 
av högre priser. Högre priser på koldioxidintensiva varor och tjänster kan komma att 
försvåra konsumtionen av dessa. Detta kan bidra till en minskning av konsumtionens 
klimatutsläpp då det blir dyrare – och svårare – att konsumera koldioxidintensiva 
produkter. För att uppnå en hållbar konsumtion krävs dock även hållbara alternativ till 
koldioxidintensiva varor och tjänster för att underlätta för konsumenter att göra hållbara 
val. Förvaltningen bedömer att förslag från beredningen kring tillgängliggörandet av 
hållbara alternativ är bristfällig. Läs mer kring att tillgängliggöra alternativ och underlätta 
hållbara konsumtionsval under Bedömning ur ekologisk dimension.  

Förslaget om mål för klimatpåverkan från flyget antas innebära dyrare kostnader för 
flygbränsle. Dyrare kostnader på flygbränsle förväntas i sin tur öka priset på flygbiljetter 
med mellan 0 - 38 procent då vägen mellan produktion och slutkonsument är kortare 
jämfört med ovan nämnda sektorer. De ökade kostnaderna kommer dock inte drabba alla 
människor lika mycket. I presentationen av konsekvenser ur ett fördelningspolitiskt- och 
jämställdhetsperspektiv menar beredningen att förslagen främst skulle komma att få en 
påverkan på män, hushåll med högre inkomst och andra socioekonomiska kategorier med 
större klimatpåverkan. De 50 procent med lägst inkomst i Sverige har ett 
koldioxidutsläpp som är cirka två gånger högre än vad som anses hållbart till 2030 medan 
den rikaste procentens koldioxidutsläpp är cirka 20 gånger högre än vad som anses 
hållbart2. Samtidigt visar studier att konsumtionsvanor hos ensamboende män i 
genomsnitt leder till 16 procent större utsläpp än konsumtionsvanor hos ensamboende 
kvinnor3. Att personer och grupper med större klimatpåverkan drabbas i större 
utsträckning än övriga ställer sig förvaltningen positiv till för att omställningen ska bli 
mer jämställd och rättvis. Läs mer om konsekvenserna ur ett jämställdhets- och 
rättviseperspektiv under Bedömning ur social dimension. 

Sammanfattningsvis ställer sig förvaltningen positiv till beredningens förslag att sätta mål 
för klimatpåverkan från flyget, den internationella sjöfarten och den offentliga 
upphandlingen. Förslagen bedöms kunna få ekonomiska konsekvenser – positiva 
och/eller negativa – för staden i form av driftskostnader och personella resurser samt 
konsekvenser för hushåll och enskilda invånare med störst klimatpåverkan. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förväntad inverkan på Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021 - 2030 
I Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030, ska konsumtionsbaserade 
utsläpp minska och Göteborgs klimatavtryck ska vara nära noll år 2030. 

Följande två mål finns i programmet: 

· Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser per invånare i Sverige ska minska 
från 8,9 ton (2017) till 3,3 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år (2030). 
 

· Utsläpp av växthusgaser per invånare och år inom Göteborgs geografiska område 
(inkluderar både utsläpp från den handlande och icke handlande sektorn) ska 

 
2 svensk_klimatojamlikhet-behovet_av_en_rattvis_omstallning.pdf (oxfam.se) 
3 Män ger större klimatutsläpp: ”Kartlagt varenda krona” (nyteknik.se) 

https://www.oxfam.se/sites/default/files/content-page/attachments/svensk_klimatojamlikhet-behovet_av_en_rattvis_omstallning.pdf
https://www.nyteknik.se/miljo/man-ger-storre-klimatutslapp-kartlagt-varenda-krona-7016802
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minska från 4,2 ton (2018) till 1,1 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år 
(2030). 

Förvaltningen bedömer att stadens mål går i linje med Miljömålsberedningens förslag om 
mål för konsumtionsbaserade utsläpp. Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021 – 
2030 skiljer sig från beredningens delbetänkande på så sätt att målen i miljö- och 
klimatprogrammet inte avses uppnås med hjälp av att inkludera klimatnytta från export. 
Således kan Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021 – 2030 anses som mer 
ambitiöst. Minskad klimatpåverkan från transporter är ett av delmålen i Göteborgs Stads 
miljö- och klimatprogram som ska nås bland annat genom en överflyttning av bilresor till 
gång och cykel, samt av godstransporter till järnväg och sjöfart. Därav ställer sig 
förvaltningen positiv till att klimatmål föreslås av beredningen på koldioxidintensiva 
transportmedel som flyg och sjöfart. Förvaltningen anser att nationella mål kan ge ökad 
kraft och framfart i stadens arbete med att minska klimatpåverkan från transporter. 

En av sju tvärgående strategier i miljö- och klimatprogrammet heter Vi agerar som 
föregångare och innebär bland annat att 

Göteborgs Stad ska driva på omställningen till ett ekologiskt hållbart 
samhälle och vara en av världens mest progressiva städer när det 
gäller att förebygga och åtgärda miljö- och klimatproblem. Därför 
ska vi påbörja omställningen hos oss själva, dels för att vi är en stor 
organisation med betydande miljöpåverkan, dels för att vi trovärdigt 
ska kunna inspirera och påverka andra4 

Miljö- och klimatprogrammet har även ett delmål kallat ”Göteborgs Stad minskar 
klimatpåverkan från inköp” som innebär att växthusgasutsläpp från stadens inköp av 
livsmedel ska minska med 30 procent och utsläpp från övriga inköp samt byggnader och 
anläggningar med minst 90 procent. Förvaltningen bedömer att beredningens förslag på 
mål för den offentliga upphandlingen och ett etappmål om att utsläppen från offentligt 
upphandlade varor och tjänster ska minska snabbare än samhället i övrigt stämmer 
överens med, och stärker Göteborgs Stads ambitioner att agera som föregångare.  

Utöver ovan nämnda strategierna finns även en strategi i Göteborgs Stads miljö- och 
klimatprogram 2021 – 2030 som fokuserar på hushållens konsumtion (den privata 
konsumtionen), Vi skapar förutsättningar för att leva hållbart som syftar till att driva på 
detta arbete. Strategin samordnas av förvaltningen demokrati och medborgarservice. 
Arbetet tar bland annat ansats i verktyget livsstilshjulet som Göteborgs Stad tidigare tagit 
fram och som rymmer flera delar: mat, bostad, konsumtion, resor, arbete & utbildning, 
fritid och samhällsengagemang. År 2019 stod hushållen för cirka 60 procent av Sveriges 
totala utsläpp från konsumtion5. De livsstilsförändringar som har störst effekt för att 
minska utsläppen från konsumtion är att göra färre internationella flygresor, äta mindre 
kött och välja transportmedel med lägre klimatpåverkan. Att sätta mål för flyget som kan 
komma att få effekter som ett minskat antal flygresor (se rubrik Ärendets förväntade 
påverkan på generationsmålet) bedömer förvaltningen som positivt. Däremot anser 

 
4 Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 (goteborg.se) 
5 Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år (naturvardsverket.se) 

https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/6B3CA866EF066429C12586B200449D53/$File/C12574360024D6C7WEBVCE622B.pdf?OpenElement
https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/konsumtion/vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-person
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förvaltningen att beredningens delbetänkande saknar strategier för att påverka den privata 
konsumtionen utöver flyget. 

Sammanfattningsvis ställer sig förvaltningen positiv till beredningens förslag på mål för 
den offentliga upphandlingen och bedömer att detta kan stärka Göteborgs Stads miljö- 
och klimatprogram 2021-2030. Däremot krävs ökade styrmedel och åtgärder som 
möjliggör för staden att främja hållbara alternativ för att kunna skapa förutsättningar för 
hushållen att leva hållbart. Läs mer om tillgängliggörandet av hållbara alternativ nedan. 

Förväntad inverkan på hushållens möjligheter att leva hållbart 

Beredningen presenterar i sin konsekvensutvärdering att effekten av förslagen kommer att 
få en försvinnande påverkan på slutpriset för konsumenten, på varor utöver flygbiljetter. 
Dessutom presenteras inte några åtgärder utöver ökade priser på flygbiljetter för att 
förändra hushållens konsumtion, trots att dessa som tidigare nämnts står för 60 procent av 
Sveriges totala klimatutsläpp. Beredningen menar i sin konsekvensutredning att: 

Ett mål för konsumtionsbaserade utsläpp synliggör 
klimatomställningens betydelse för människor och kan bidra till att 
hushållen bättre kan bidra till att minska de globala utsläppen och 
leva ett klimatmässigt hållbart liv. (SOU 2022:15, s.674) 

Beredningen menar alltså att målet för konsumtionsbaserade utsläpp i sig kan motivera 
människor att leva ett mer klimatmässigt hållbart liv, något som inte har stöd i 
forskningen. Konsumentverket menar att vi inte uppnått våra mål kan bero på de hinder 
som finns för att uppnå en mer hållbar konsumtion. Konsumtionskulturer, normer, pris 
och utbud är exempel på hinder som försvårar för konsumenter att göra mer hållbara val6. 
Dessutom ser hindren olika ut för olika människor. De mest miljöengagerade kan ställa 
om genom att exempelvis enbart tilldelas information medan de minst engagerade kräver 
annan typ av styrning, exempelvis genom ökade priser. De minst engagerade kommer 
alltså troligtvis inte att ändra sitt beteende på grund av kunskapen och informationen om 
ett konsumtionsbaserat klimatmål. Förvaltningen ställer sig således kritisk till att ett mål 
för konsumtionsbaserade utsläpp är tillräckligt för att hushållen ska ändra sina 
konsumtionsmönster och livsstilar till mer hållbara sådana. 

Konsumenter i Sverige är generellt sett positivt inställda till att konsumera mer hållbart. 
Många konsumenter gör redan flera aktiva val för att agera mer hållbart, och många är 
även villiga att ställa om, men trots detta har vi fortfarande inte uppnått våra klimatmål. 
Den största delen av klimatutsläppen från hushållens konsumtion kommer från 
transporter (19 procent) och livsmedel (16 procent)7 och effekten bli alltså störst om 
förändring hos konsumenter kan ske inom dessa områden. Enligt en studie8 från 2021 
sorterar och återvinner 80 procent av svenskarna sitt avfall, medan endast 29 procent äter 
mindre kött för klimatets skull. Villigheten att ställa om är också starkare när det gäller att 

 
6 Rapport 2020:2 Konsumenterna och miljön 2020 - Möjligheter att göra val med miljöhänsyn 
(konsumentverket.se) 
7 Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år (naturvardsverket.se) 
 

https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/hallbarhet-och-miljo/rapport-2020-2-konsumenterna-och-miljon-konsumentverket.pdf
https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/hallbarhet-och-miljo/rapport-2020-2-konsumenterna-och-miljon-konsumentverket.pdf
https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/konsumtion/vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-person
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återvinna sitt avfall (67 procent) än när det kommer till att äta mindre kött (37 procent), 
flyga mindre (36 procent) eller att inte äga någon bil (18 procent) för klimatets skull.9 
Resultaten kan antas bero på att det är enklare, finns alternativ och starkare normer kring 
att återvinna sitt avfall än att minska sin köttkonsumtion, flyga mindre eller att inte äga 
någon bil, trots att klimateffekten blir större vid förändring av livsmedel och transport. 
För att vi ska uppnå våra klimatmål bedömer förvaltningen att det krävs ytterligare 
styrmedel och åtgärder som hjälper konsumenter att övervinna de hinder som finns för att 
vi ska uppnå den omställning som krävs. Konsumentverket menar exempelvis att 
bristande utbud eller en för låg exponering av växtbaserade alternativ till kött upplevs 
som hinder för konsumenter10. En rapport inom forskningsprogrammet Mistra 
Sustainable Consumption11 ger förslag på åtgärder som exempelvis att exponera och 
erbjuda mer växtbaserade alternativ i offentligt styrda organisationer och offentliga 
miljöer. Förslagen innefattar även att utbilda personal i att kunna erbjuda vällagad 
växtbaserad mat och menybegränsningar. Att exponera och erbjuda vällagade 
växtbaserade alternativ i skolor, simhallar, sjukhuskaféer och andra offentliga miljöer 
ökar och synliggör utbudet av växtbaserade alternativ och gör det lättare för konsumenter 
att göra hållbara val. Dessutom menas att exponering och ett utökat utbud i ett längre led 
kan komma att förändra normer och vanor, som också uppfattas som hinder för 
konsumenter idag12. Liksom exponering och ett ökat utbud av hållbara livsmedel går 
också att tänka kring exponering och utbud av verksamheter som erbjuder hållbara varor 
och tjänster. Genom att ge ökat stöd – genom exempelvis tillgång till lokaler –till 
verksamheter som erbjuder hållbara varor och tjänster kan utbudet och exponeringen av 
dessa öka. Det krävs även åtgärder som snabba tåg till lägre priser och tillgängliga och 
säkra cykelbanor som kan konkurrera med fossila transportmedel. Ett annat exempel som 
beredningen tidigare diskuterat men som fallit bort är reparationscheckar, något som kan 
underlätta för hushållen att reparera och förlänga livet på sina saker i stället för att köpa 
nytt. Reparationscheckar har redan införts i Wien i Österrike och Frankrike införde förra 
året ett system för obligatorisk information om varors reparerbarhet13. Styrmedel och 
åtgärder som dessa underlättar för konsumenter att göra val som leder till en mer 
hållbar konsumtion och är exempel som även Sverige bör överväga för att öka 
hushållens möjligheter att leva hållbart. 

Förvaltningen välkomnar förslag som kan komma att göra koldioxidintensiva 
konsumtionsval svårare genom höjda priser, liksom för flygbiljetter i beredningens 
delbetänkande. Däremot bedömer förvaltningen att det finns brister i beredningens förslag 
då det inte föreslås några åtgärder för att underlätta för hushållen att göra hållbara val. För 
att svenska hushåll ska kunna bidra till Sveriges klimatmål krävs ökade insatser för att 
minska de hinder som finns för att uppnå en hållbar konsumtion. 

 
 
10 Rapport 2020:2 Konsumenterna och miljön 2020 - Möjligheter att göra val med miljöhänsyn 
(konsumentverket.se) 
11 Policy-Options-for-Sustainable-Food-Consumption-2021-Mistra-Sustainable-Consumption-
report-1.pdf (sustainableconsumption.se) 
12 Rapport 2020:2 Konsumenterna och miljön 2020 - Möjligheter att göra val med miljöhänsyn 
(konsumentverket.se) 
13 Stena Recycling välkomnar miljöutskottets skärpta krav (aktuellhallbarhet.se) 

https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/hallbarhet-och-miljo/rapport-2020-2-konsumenterna-och-miljon-konsumentverket.pdf
https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/hallbarhet-och-miljo/rapport-2020-2-konsumenterna-och-miljon-konsumentverket.pdf
https://www.sustainableconsumption.se/wp-content/uploads/sites/34/2021/03/Policy-Options-for-Sustainable-Food-Consumption-2021-Mistra-Sustainable-Consumption-report-1.pdf
https://www.sustainableconsumption.se/wp-content/uploads/sites/34/2021/03/Policy-Options-for-Sustainable-Food-Consumption-2021-Mistra-Sustainable-Consumption-report-1.pdf
https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/hallbarhet-och-miljo/rapport-2020-2-konsumenterna-och-miljon-konsumentverket.pdf
https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/hallbarhet-och-miljo/rapport-2020-2-konsumenterna-och-miljon-konsumentverket.pdf
https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/miljopolitik/rapport-krafttag-kravs-for-en-mer-hallbar-konsumtion/
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Förväntad inverkan på generationsmålet 
Enligt Naturvårdsverket14 har den svenska befolkningens utlandsresor mer än fördubblats 
sedan början av 1990-talet, och om ökningen fortsätter i samma takt menar 
Naturvårdsverket att det kan bli svårt att klara generationsmålet15.  

Om antalet utrikesresor fortsätter att öka i samma takt kan det bli 
svårt att klara generationsmålet i det svenska miljömålssystemet som 
säger att vi inte ska orsaka miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser. - Naturvårdsverket 

Att rikta insatser mot, och sätta mål för flygets klimatpåverkan ställer sig förvaltningen 
således positiv till. Beredningen föreslår att de utsläpp som baseras på tankning till 
internationella flyg i Sverige ska inkluderas i Sveriges nationella klimatmål. Däremot 
hanterar inte beredningens förslag de ökade utsläpp som sker till följd av 
höghöjdseffekten16 eller de fullständiga utsläppen från svenska invånares flygresor 
utomlands vilket riskerar att Sverige inte tar ansvar för de verkliga utsläpp som den 
svenska konsumtionen ger upphov till. Skillnaden mellan utsläppen från svenska 
befolkningens flygresor utomlands och utsläpp baserade på tankning i Sverige är 
väsentliga (se bilaga 1: Olika sätt att mäta flygets klimatpåverkan) och förvaltningen 
ställer sig kritisk till att de föreslagna klimatmålen för flyget är tillräckliga för att vi ska 
nå generationsmålet. Naturvårdsverket menar fortsättningsvis att tekniska utmaningar och 
begränsad tillgång till biobränsle försvårar omställningen för flygbranschen och att vi 
behöver minska antalet flygresor som vi svenskar gör på kort sikt.  

Om prisökningen på flygbiljetter som beredningens förslag förväntas innebära är 
tillräcklig för att påverka den svenska befolkningens flygresor är oklar. Ett tidigare 
exempel som inneburit ökade kostnader för flyget är flygskatten. Enligt en rapport från 
Transportstyrelsen17 har flygskatt haft olika effekt i olika länder. Storbritannien har de 
högsta flygskattenivåerna i världen, trots detta har effekten av den varit marginell. I 
Tyskland och Österrike har effekterna främst varit kortsiktiga, framför allt minskade 
antalet passagerare samma år som flygskatten implementerades och året därefter. En 
effekt av flygskatt kan enligt samma studier vara att länder med närliggande flygplatser i 
andra länder kan komma att konkurrera med de inhemska flygplatserna, vilket kan vara 
fallet för exempelvis Sverige. Med detta menas att flygresenärer väljer att boka sina resor 
med avgång från flygplatser i angränsande länder där priset är lägre, något som förflyttar 
flygresenärer snarare än minskar dem. Effekterna kan också bero på möjligheterna för 
passagerare att byta trafikslag, alltså tillgängligheten av andra transportmedel. 
Utvärderingar av olika europeiska flygskatter har alltså framför allt visat en dämpande 
effekt på passagerarutvecklingen framför en reell minskning av flygtrafik. För att vi på 
riktigt ska kunna minska utsläppen från flyget anser förvaltningen således att styrmedel 
och åtgärder för att främja alternativ till flyget måste till för att vi ska minska vårt globala 

 
14 Flygets klimatpåverkan (naturvardsverket.se) 
15 ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser”. Källa: Sveriges miljömål. Hämtad 2022-08-09 från: Generationsmålet - 
Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) 
16 Höghöjdseffekt kallas den ökade klimatpåverkan som uppstår vid förbränning på hög höjd, över 
cirka 8 000 meter. Källa: Naturvårdsverket. Hämtad 2022-06-15 från: Flygets klimatpåverkan 
(naturvardsverket.se) 
17 En svensk flygmarknad i förändring (transportstyrelsen.se) 

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/omraden/klimatet-och-konsumtionen/flygets-klimatpaverkan
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/omraden/klimatet-och-konsumtionen/flygets-klimatpaverkan
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/omraden/klimatet-och-konsumtionen/flygets-klimatpaverkan
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/marknadsovervakning/flygskatten-rapport.pdf
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avtryck och nå generationsmålet. Utbud och pris är enligt Konsumentverket två av de 
främsta hindren för konsumenter att göra mer hållbara val18. Samtidigt har exempelvis tåg 
blivit ett dyrare alternativ än att flyga på semestern. Beredningens förslag väntas således 
göra det svårare att flyga, men lyfter inte hur vi ska främja och underlätta mer hållbara 
alternativ. Tyskland har exempelvis lanserat en månadsbiljett för 9 euro för medborgare 
och turister i ett försök att omdirigera biltrafiken till kollektiva alternativ19. Satsningen är 
omdebatterad då det råder tvivel om tågen och de närliggande turistorterna är tillräckligt 
rustade för att hantera ett ökat flöde av turister. Resultatet av satsningen återstår att se. 
Oavsett kan detta vara en inspiration till åtgärder som främjar alternativ till flyget även i 
Sverige.  

Sammanfattningsvis ställer sig förvaltningen positiv till förslaget att sätta mål för flygets 
klimatpåverkan men menar att strategier för att minska antalet flygresor från den svenska 
befolkningen genom främjandet av alternativ till flyg även måste till för att vi ska nå 
generationsmålet.  

Bedömning ur social dimension 
Förväntad inverkan på den enskildes hälsa 
Om beredningens förslag går i kraft och Sverige lyckas minska sina territoriella och sina 
globala klimatutsläpp kan förslagen få hälsofrämjande effekter både lokalt, nationellt och 
globalt. Beredningen lyfter i den samlade konsekvensutredningen hälsoeffekter som 
exempelvis minskade partikelutsläpp i stadsmiljön vilket beräknas kräva 7 600 liv varje 
år (SOU 2022:15). Beredningen lyfter även hälsofrämjande aspekter av mer hållbara 
transportmedel som gång och cykel som kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar 
och typ 2-diabetes och i ett längre led minska risken för förtidig död. En annan 
synergieffekt som beredningen lyfter är hälsofrämjande effekter av en omställd 
livsmedelskonsumtion genom att minimera negativa effekter från exempelvis övervikt 
eller för hög konsumtion av chark och rött kött. Att minska konsumtionen av chark och 
rött kött minskar enligt Livsmedelsverket risken för tjock- och ändtarmscancer och 
minskad konsumtion av chark minskar även risken för hjärt- och kärlsjukdomar20.  

Förväntad inverkan på jämställdhet 
Beredningens förslag förväntas påverka män mer än kvinnor. Detta beror bland annat på 
att män och kvinnor har olika resvanor och olika klimatpåverkan. Enligt en rapport från 
Vinnova21 gör både män och kvinnor i genomsnitt 2,6 resor per person och dag. Den 
största skillnaden mellan män och kvinnor ligger i reslängden då män reser betydligt 
längre med bil och flyg. Gällande övriga färdsätt reser män och kvinnor ungefär lika långt 
per person och dag, däremot använder de transportsätten på olika sätt. Kvinnor gör ofta 
fler ärenden under en resa och gör oftare resor kopplade till hushållet, så kallat obetalt 
hem- och omsorgsarbete, medan män oftare gör arbetsrelaterade resor, då med bil eller 
flyg. Enligt Vinnovas rapport är mobilitet och kön oskiljaktiga och påverkar varandra på 
olika sätt. Maskulinitet och transport, bilar och teknik är traditionellt sett associerade med 
maskulina attribut och ideal medan kvinnliga normer ofta kännetecknas av bland annat 

 
18 Rapport 2020:2 Konsumenterna och miljön 2020 - Möjligheter att göra val med miljöhänsyn 
(konsumentverket.se) 
19 Kollektivtrafiken i hela Tyskland ska kosta 90 kronor i månaden – satsning hyllas och kritiseras 
- DN.SE 
20 Rött kött och chark (livsmedelsverket.se) 
21 BQ_VINN003_Rapport_Jamstalldhet_och_transportsystemet_tillganglighet (vinnova.se) 

https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/hallbarhet-och-miljo/rapport-2020-2-konsumenterna-och-miljon-konsumentverket.pdf
https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/hallbarhet-och-miljo/rapport-2020-2-konsumenterna-och-miljon-konsumentverket.pdf
https://www.dn.se/varlden/omdebatterad-satsning-kollektivtrafiken-i-tyskland-ska-kosta-90-kronor-i-manaden/
https://www.dn.se/varlden/omdebatterad-satsning-kollektivtrafiken-i-tyskland-ska-kosta-90-kronor-i-manaden/
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/rad-om-bra-mat-hitta-ditt-satt/kott-och-chark
https://www.vinnova.se/contentassets/70704ea8651b4b899c9192eb474fcfdd/vr20-05rapport_jamstalldhet_och_transportsystemet1.pdf?cb=20200221155850
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inkludering, miljöhänsyn och fokus på jämlikhet. Detta kan vara en faktor som påverkar 
mäns och kvinnors attitydskillnader kopplat till hållbart resande. Kvinnor är generellt mer 
positivt inställda till att ändra sina resvanor till mer hållbara alternativ samt till införandet 
av extra avgifter och skatter på klimatutsläppsintensiva varor och tjänster – såsom bensin, 
olja och flyg – än män. Skillnaderna mellan män och kvinnor visar att det är möjligt att 
ställa om idag, genom att välja ett mer hållbart sätt. Om alla reste som kvinnor gör idag 
skulle energianvändning och utsläpp från persontransporter i Sverige minska med nästan 
20 procent22, och bilanvändningen skulle vara i nivå med vad som skattas hållbart för 
205023. Då män enligt studierna ovan har en lägre benägenhet att ställa om sina resvanor 
och val av transportmedel anser förvaltningen att strategier och åtgärder som drabbar män 
i högre utsträckning än kvinnor är motiverat. Detta för att omställningen, och män och 
kvinnors bidrag till den, ska blir mer jämställd. Om en prisökning kommer att vara 
tillräcklig för att påverka mäns val av transportmedel är osäkert, se diskussion under 
Bedömning ur ekologisk dimension.  

Förväntad inverkan på en rättvis klimatomställning 
Förslagen i beredningens delbetänkande antas påverka hushåll med högre inkomst i större 
utsträckning, något som förvaltningen bedömer som positivt då hushåll med högre 
inkomst är de som behöver minska sina utsläpp mest för att vi ska nå våra klimatmål. Sett 
till klimatpåverkan från konsumtion är skillnaderna väsentliga sett till olika 
inkomstgrupper. Den procenten med högst inkomst i Sverige behöver minska sina utsläpp 
med 95 procent för att klara av Parisavtalets 1,5-gradersmål medan de med lägst inkomst 
behöver minska sina utsläpp med strax över 50 procent24. Hushåll med högre inkomst 
flyger och åker även bil oftare än personer med lägre inkomst25. Samtidigt som ökade 
priser kan vara en faktor som minskar utsläppsintensiv konsumtion måste även alternativ 
främjas för att tillgängliggöra en mer hållbar livsstil för fler. Klimatpåverkan från 
hushållens konsumtion är ojämlik och mer forskning, styrmedel och åtgärder krävs för att 
vi ska kunna säkerställa en rättvis klimatomställning. Beredningen föreslår att statistik om 
klimatpåverkan från konsumtion ska förbättras på detaljnivå för att bättre kunna följa 
olika konsumtionsval. Detta ska kunna underlätta beräkningen av Sveriges 
konsumtionsbaserade utsläpp fördelade på region, kön, inkomst och andra 
socioekonomiska faktorer. Förvaltningen välkomnar förslaget och bedömer att detta kan 
bidra till ökad förståelse och kunskap om de svenska hushållens konsumtion men 
understryker att fler åtgärder och styrmedel kommer att krävas för att säkerställa en 
rättvis klimatomställning. 

Beredningen presenterar även ett scenario där det svenska näringslivet kan komma att 
gynnas av en omställning till mer klimatsmarta näringskedjor - då produktionen i Sverige 
bidrar till mindre utsläpp i jämförelse med produktion i andra länder – medan länder med 
sämre omställningsförmåga skulle kunna missgynnas. Liksom beredningen understryker 
är det alltså viktigt att fortsätta det internationella samarbetet inom klimatfrågor för att 
klimatomställningen även ska vara rättvist ur ett globalt perspektiv. 

Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att förslagen - om de uppnås med rätt 
styrmedel och åtgärder - kan få hälsofrämjande effekter samt gynna en mer jämlik och 

 
22 Minskade utsläpp om alla reser som kvinnor | Vinnova 
23 BQ_VINN003_Rapport_Jamstalldhet_och_transportsystemet_tillganglighet (vinnova.se) 
24 Ny rapport synliggör svensk klimatojämlikhet | Oxfam Sverige 
25 pm-2018_9-sa-reser-vi-baserat-pa-socioekonomi.pdf (trafa.se) 

https://www.vinnova.se/nyheter/2020/02/minskade-utslapp-om-alla-reser-som-kvinnor/
https://www.vinnova.se/contentassets/70704ea8651b4b899c9192eb474fcfdd/vr20-05rapport_jamstalldhet_och_transportsystemet1.pdf?cb=20200221155850
https://www.oxfam.se/blog/ny-rapport-synliggor-svensk-klimatojamlikhet
https://www.trafa.se/globalassets/pm/2018/pm-2018_9-sa-reser-vi-baserat-pa-socioekonomi.pdf
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rättvis omställning. Detta genom att främst påverka hushåll med högre klimatutsläpp som 
behöver minska dem mer för att vi ska uppnå våra klimatmål. Förvaltningen ställer sig 
positiv till förslaget att förbättrad statistik ska tillgängliggöras för att vi enklare ska kunna 
följa utvecklingen och tydliggöra samband mellan socioekonomiska faktorer och 
konsumtion. Förvaltningen hoppas att detta i ett längre led kan bidra till utformningen av 
åtgärder och styrmedel som säkerställer en rättvis klimatomställning. 
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Ärendet  
Miljödepartementet har skickat Miljömålsbredningens delbetänkande, Sveriges globala 
klimatavtryck på remiss till Göteborgs Stad.  
 
Förvaltningen för demokrati och medborgarservice, förvaltningen för inköp och 
upphandling, miljöförvaltningen, trafikkontoret, Business Region Göteborg, Framtiden,  
Göteborg & Co, Göteborg Energi, Göteborgs Hamn och Göteborgs Stads Leasing har av 
kommunstyrelsen ombetts att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Svar ska lämnas 
till Stadsledningskontoret senast 17 augusti 2022. Remissen skickas även till 
kretslopp och vattenförvaltningen och till Gryaab för kännedom och eventuellt yttrande.  
 
Stadsledningskontoret sammanställer resultatet av stadens samlade synpunkter som sedan 
beslutas i kommunstyrelsen.   
 
Förvaltningen har bedömt förslagen i remissen och tagit fram förslag till svar som 
redovisas i detta tjänsteutlåtande.  

Beskrivning av ärendet 
Sveriges nationella miljömålssystem omfattar 16 miljökvalitetsmål och ett övergripande 
generationsmål. Generationsmålet ska visa den övergripande inriktningen för Sveriges 
miljöarbete och lyder enligt följande: 

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan 
att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser 

Riksdagens definition av generationsmålet26 

Utöver miljökvalitetsmålen och generationsmålet finns etappmål som identifierar önskade 
omställningar i samhället som i sin tur ska göra det lättare att uppnå generationsmålet. 
Etappmålen är kategoriserade i sju olika områden: Avfall, Begränsad klimatpåverkan, 
Cirkulär ekonomi, Farliga ämnen, Hållbar stadsutveckling, Luftföroreningar och 
Minskat matsvinn.  

Den 1 juli 2010 beslutade regeringen att tillkalla en kommitté vars syfte skulle vara att 
lämna förslag på hur Sveriges miljökvalitetsmål och generationsmålet kan uppnås. 
Kommittén kom att kallas Miljömålsberedningen. Under uppdragets tidsram fram till 
2020 fick beredningen tilläggsdirektiv i enlighet med regeringens prioriterade områden. 
Den 22 oktober 2020 beslutade regeringen ett tilläggsdirektiv där Miljömålsberedningen 
fick i uppgift att föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion 
på ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt.  

Som utgångspunkt för uppdraget ska beredningen ha Sveriges nationella åtaganden inom 
EU och FN samt miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Särskild hänsyn ska även tas 
till strecksatsen att konsumtionsmönstren av varor och tjänster ska orsaka så små miljö- 
och hälsoproblem som möjligt i generationsmålet. I uppdraget ska hänsyn tas till 
eventuella synergier och konflikter med andra samhällsmål samt hänsyn till förslagens 

 
26 Generationsmålet - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) 

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/
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effekter på fördelningspolitik, svenska företags konkurrenskraft, utrikeshandel och 
jämställdhet. 

Göteborgs Stad är en av 152 svenska aktörer som fått Miljömålsberedningens 
delbetänkande om Sveriges globala klimatavtryck, och kommunstyrelsen har därefter 
översänt underremissen till bland annat förvaltningen för demokrati och 
medborgarservice, som ombetts att komma med synpunkter avseende hur förslaget kan 
komma att påverka den privata konsumtionen och medborgare. 

Huvudsyftet med förslagen i delbetänkandet är att minska Sveriges klimatpåverkan från 
konsumtion genom att uppnå och utöka Sveriges territoriella klimatmål samt genom att 
påverka och samarbeta internationellt. 

Beredningen föreslår bland annat nedan beskrivna och utvalda förslag: 

Ny strecksats i generationsmålet 

För att förtydliga generationsmålets innebörd finns i dagsläget sju så kallade strecksatser 
som visar vad miljöpolitiken ska fokusera på. Beredningen föreslår i betänkandet en ny 
strecksats som lyder att Sverige senast 2045 ska ha ett negativt klimatavtryck. 
Strecksatsen ska enligt beredningen uppnås genom Sveriges mål för territoriella utsläpp, 
klimatpåverkan från konsumtion och exportens klimatnytta. 

Mål för minskad klimatpåverkan från konsumtion och mål för att öka den 
svenska exportens klimatnytta  

Inom miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan föreslår beredningen att riksdagen 
beslutar om ett långsiktigt mål för klimatpåverkan från konsumtion. Beredningen föreslår 
att riksdagen beslutar om två målbanor för konsumtionens klimatpåverkan fram till år 
2045. Beredningen föreslår att Sverige ska sträva efter den andra, alternativa målbanan: 

1. Den första målbanan (huvudmålbanan) baseras på att Sverige och EU når sina 
klimatmål, samt att övriga länder ställer om enligt sina klimatmål och -strategier 
enligt Parisavtalet 

2. Den andra målbanan (alternativa) baseras på att Sverige ska sträva efter att 
konsumtionens klimatpåverkan är i linje med IPCC27:s 1,5-gradersscenario  

För att stänga gapet mellan målbanorna och ett nollutsläppsscenario föreslår beredningen 
att mål ska sättas för exportens klimatnytta. 

Beredningen föreslår således även en målbana för den svenska exportens klimatnytta. 
Klimatnyttan ska enligt målet vara större än gapet mellan huvudmålbanan och nollutsläpp 
och ska uppnås genom klimatinvesteringar och negativa utsläpp. Till negativa utsläpp 
räknas exempelvis exporterade varor som har mindre klimatpåverkan än om de hade varit 
producerade någon annanstans. Detta ska enligt beredningen möjliggöra för Sverige att 
vara en aktiv part i att påverka andra länder till att ställa om samt att bidra till att minska 
de globala koldioxidutsläppen.  

 
27 International Panel on Climate Change 
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Mål för flygets och den internationella sjöfartens klimatpåverkan  

Idag räknas endast inrikes flyg in i Sveriges långsiktiga klimatmål. Miljömålsberedningen 
föreslår att utsläpp från inrikes flyg även räknas in i etappmålet för inrikestransporter till 
2030. Beredningen föreslår även att det flygbränsle som tankas i Sverige till 
internationella flyg inkluderas i Sveriges långsiktiga territoriella klimatmål att nå 
nettonollutsläpp inom svenskt territorium senast 2045.  

Miljömålsberedningen föreslår även att 50% av utsläppen från internationella fartyg som 
avgått eller anlöpt svensk hamn inkluderas i Sveriges långsiktiga territoriella klimatmål 
om att nå nettonollutsläpp 2045. För både flygets och den internationella sjöfartens 
klimatpåverkan menar beredningen att Sverige inte ska minska utsläppen för att de ska 
öka någon annanstans.  

Förslag för hur det klimatpolitiska ramverket kan få genomslag i offentlig 
upphandling 

Flera förslag lämnas även från Miljömålsberedningen på hur det klimatpolitiska 
ramverket kan få genomslag i offentlig upphandling. Beredningen föreslår bland annat: 

• En ny resultatindikator om klimatkrav till regeringens mål för den offentliga 
upphandlingen 

• Ett etappmål om att utsläppen från offentligt upphandlade varor och tjänster ska 
minska snabbare än samhället i övrigt 

• En lagstadgad skyldighet för alla upphandlande myndigheter och enheter att 
beakta klimatmålen i den offentliga upphandlingen 

• Utveckling av tillsyn, statistik, databas för livscykelanalyser och 
livscykelkostnader från relevanta myndigheter 

• Utbildning för offentliga upphandlare med fokus på klimat, utsläpp och 
tillvägagångssätt för att minska utsläppen från offentlig upphandling 

Utöver detta lämnar beredningen förslag till lag om ändring i lagen (2016:1145) om 
offentlig upphandling som syftar till att upphandlade myndigheter ska beakta 
klimatmålen i offentlig upphandling. 

Förbättra den officiella statistiken över klimatpåverkan från konsumtion 
Miljömålsberedningen föreslår att den officiella statistiken över klimatpåverkan från 
konsumtion ska förbättras på detaljnivå. Officiell statistik över klimatpåverkan från 
konsumtion anses vara viktig information för allmänheten och för att kunna följa upp 
effekten av regeringens satsningar. Beredningen föreslår att Statistiska Centralbyrån får i 
uppgift att utveckla statistiken och bryta ner den på regional nivå för att förbättra 
detaljnivån och kunna beräkna faktiska konsumtionsval. 

Vidare presenterar Miljömålsberedningen nationella och internationella aktörer och 
pågående arbete för att minska klimatpåverkan från konsumtion. Beredningen presenterar 
även i slutet en samlad konsekvensutredning för att visa på de olika förslagens 
konsekvenser.  
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Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen för demokrati och medborgarservice ställer sig positiv till 
Miljömålsberedningens delbetänkande, Sveriges globala klimatavtryck. Förslag på mål 
för offentlig upphandling välkomnas av förvaltningen som även instämmer med att 
utsläpp från offentligt upphandlade varor och tjänster bör minska snabbare än utsläppen 
från samhället i övrigt. Förvaltningen bedömer att förslagen kan ge framfart åt Göteborgs 
Stads miljö- och klimatprogram 2021 - 2030 och strategin Vi agerar som föregångare 
genom ökade incitament att ställa om.  

Beredningens förslag på mål för Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp och exportens 
klimatnytta samt klimatpåverkan från flyg och den internationella sjöfarten välkomnas av 
förvaltningen med viss försiktighet kring uppfattningen av dess tillräcklighet. 
Förvaltningen anser att styrmedel och åtgärder bör beakta de risker som finns med en 
förflyttning av utsläpp gällande exempelvis klimatpåverkan från flyg, då ett ökat pris inte 
nödvändigtvis innebär ett minskat flygresande (se rubrik Bedömning ur ekologisk 
dimension). Förvaltningen bedömer att förslagens förmåga att påverka hushållens 
konsumtion är begränsad på grund av bristfälliga förslag på hur främjandet av mer 
hållbara konsumtionsmönster ska utformas.  

Förvaltningen välkomnar förslaget om att förbättra statistiken för olika konsumtionsval 
kopplat till socioekonomiska faktorer då det av förvaltningen anses kunna underlätta 
uppföljning och utformning av styrmedel. Förslagen förväntas av beredningen få större 
konsekvenser för män och hushåll med högre inkomst och större klimatpåverkan. 
Förvaltningen bedömer att förslagen kan bidra till att omställningen kan bli mer rättvis 
och jämställd samt bidra till hälsofrämjande effekter – om de uppnås med rätt åtgärder 
och styrmedel. Effekterna bedöms av förvaltningen kunna uppnås genom att främst 
påverka dem med högre klimatutsläpp som behöver minska dem mer för att vi ska uppnå 
våra klimatmål. Förvaltningen understryker dock vikten av att styrmedel och åtgärder 
måste till för att underlätta för den enskilde invånaren att göra mer hållbara val.  

 

 

 

  

Lotta Sjöberg 
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Bilagor 
1. Olika sätt att mäta flygets klimatpåverkan 

 

Hämtad 2022-06-15 från: Flygets klimatpåverkan (naturvardsverket.se) 

 

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/omraden/klimatet-och-konsumtionen/flygets-klimatpaverkan
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Svar på remiss: Miljömålsberedningens 
delbetänkande, Sveriges globala 
klimatavtryck 
Sammanfattning 
Miljömålsberedningens delbetänkande, Sveriges globala klimatavtryck, SOU 2022:15, är 
ett svar på uppdraget ”att föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från 
konsumtion med ambitionen att nå en klimatmässigt hållbar konsumtion på ett 
kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt”. Ett av huvudförslagen är att 
”Sverige senast 2045 ska ha ett negativt globalt klimatavtryck”. Detta ska enligt 
beredningen nås ”genom målen för Sveriges territoriella utsläpp, konsumtionens 
klimatpåverkan och exportens klimatnytta”. 

Förvaltningen bedömer att huvudförslagen går i linje med Göteborgs Stads antagna miljö- 
och klimatmål. 

Förvaltningen har koncentrerat sitt svar till förslagen som rör offentlig konsumtion och 
upphandling, framförallt föreslagen i kapitel 13.24 i betänkandet. Överlag är 
förvaltningen positiv till förslagen. Dock gör förvaltningen en del medskick och ger 
ytterligare förslag, kopplat till fyra av beredningens förslag: resultatindikator, etappmål, 
klimatkrav i upphandlingslagstiftningen och utveckling av miljöspendanalys. 
Synpunkterna sammanfattas nedan. 

Förvaltningen ser risker med en resultatindikator enligt förslaget då det är ett allt för 
trubbigt verktyg och riskerar att flytta fokus till kravställning istället för uppföljning och 
analys av verklig effekt. Om en resultatindikator införs på nationell nivå föreslår 
förvaltningen att den bör kompletteras med ett mått på i hur stor utsträckning som ställda 
klimatkrav följs upp. 

Förvaltningen är positiv till förslaget om ett etappmål men är tveksam till att varje 
upphandlande myndighet själva gör egna analyser som ska läggas samman för ett totalt 
resultat, vilket vi tolkar in i skrivningen i SOU:n. Förvaltningen anser att det är bättre om 
till exempel Upphandlingsmyndigheten får i uppdrag att göra en analys för alla Sveriges 
offentliga upphandlingar, även om metoden i det fallet är extremt trubbig.  

Förvaltningen är positiv till förslaget om klimatkrav i upphandlingslagstiftningen men 
föreslår att lagen uttrycker att det alltid ska göras en riskbedömning av klimatpåverkan. 
När klimatpåverkan bedöms betydande ska det vara obligatoriskt att ställa krav. Ett annat 
förslag från förvaltningen är att bristande möjlighet att följa upp ett krav ska kunna utgöra 
en motivering till att avstå från att kravet ställs.  

Förvaltningen ser mycket positivt på att ett uppdrag ges att vidareutveckla metoden för 
miljöspendanalys. Förvaltningens slutsats från vårt eget arbete med miljöspendanalys för 
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Göteborgs stad är att för att kunna använda metoden som ett uppföljningsverktyg krävs 
mer specifik emissionsdata kopplade till specifika inköp. Det kommer inte att räcka med 
uppdaterade generella emissionsfaktorer. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har fått en remiss från Miljödepartementet att besvara senast den 17 
augusti till Stadsledningskontoret. På grund av kort svarstid har förvaltningens svar inte 
nämndbehandlats.  

Ärendet gäller Miljömålsberedningens delbetänkande, Sveriges globala klimatavtryck, 
SOU 2022:15. Skrivelsen är omfattande och behandlar olika områden som export, flygets 
klimatpåverkan, sjöfart och konsumtion. Förvaltningen har koncentrerat sitt svar till 
förslagen som rör offentlig konsumtion och upphandling, framförallt föreslagen i kapitel 
13.24 i betänkandet. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
I beredningen uttrycks det en tydlig förväntan på att det offentliga ska gå före och i högre 
grad göra inköp och upphandlingar för att minska klimatpåverkan. Enligt beredningen 
kan detta komma att innebära ökade kostnader, men stor osäkerhet råder om hur stora 
dessa kostnader kommer att bli och hur länge det varar innan övriga samhället är i kapp i 
omställningen. Förvaltningen instämmer i resonemanget, men gör samtidigt bedömningen 
att miljömålsberedningens förslag inom upphandlings- och inköpsområdet ligger så väl i 
linje med redan beslutade mål i Göteborgs Stad, att det inte nämnvärt förändrar eventuella 
ekonomiska konsekvenser för Staden.  

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit någon särskilt aspekt utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension  
Förslagen syftar till ekologisk hållbarhet och skulle påverka den ekologiska dimensionen 
positivt.  

Förslagen och förvaltningens bedömning 
I kapitlet om klimatpåverkan från offentlig konsumtion och upphandling finns tio förslag 
till utveckling och förändring under avsnitt 13.24.  

Tre av förslagen är förvaltningen positiv till och har inga särskilda kommentarer kring. 
Dessa är: 1) Förstudie om en öppen och fritt tillgänglig generell LCA-databas, 2) 
Utveckla tillsynen av klimatkrav i offentlig upphandling, 3) Programutbildning med 
klimatfokus för offentliga upphandlare. 

Två av förslagen rör specifikt statliga myndigheter och dessa lämnar förvaltningen utan 
kommentar. Dessa är 1) att instruktionerna för alla statliga myndigheter som genomför 
offentliga upphandlingar ska innehålla krav när det gäller klimatarbetet. 2) att 
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förordningen om statlig inköpssamordning ändras så att utsläppsminskningar blir en del 
av förordningens syfte. 

Förslaget att ”Sverige behöver ta tillvara möjligheterna till strategisk upphandling av 
klimatskäl i EU-förordningen om fastställande av standardformulär för offentliggörande 
av meddelanden om offentlig upphandling (”eForms”)” har förvaltningen heller ingen 
kommentar till. 

De fyra resterande förslagen är förvaltningen också positiv till men har också en del 
medskick, vilka redogörs för nedan. 

Resultatindikator 

Beredningen föreslår ”att regeringen beslutar om ytterligare en resultatindikator för 
resultatbedömningen av regeringens mål för den offentliga upphandlingen. Den nya 
resultatindikatorn ska vara andel upphandlingar med klimatkrav. Vidare föreslås att 
regeringen ger Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att i samarbete med 
Naturvårdsverket ta fram kriterier för vad som ska räknas som klimatkrav i offentlig 
upphandling.” (s.639) 

Förvaltningen ser risker med en resultatindikator av det här slaget då det är ett allt för 
trubbigt verktyg som riskerar att flytta fokus till kravställning istället för uppföljning och 
analys av verklig effekt. Om en resultatindikator införs på nationell nivå föreslår 
förvaltningen att den bör kompletteras med ett mått på i hur stor utsträckning som ställda 
klimatkrav följs upp. I SOU:n påpekas risker och svagheter med indikatorn, såsom att den 
är för onyanserad och inte mäter effekt eller visar på utsläppsminskningar. I linje med det 
resonemanget vill förvaltningen påtala att det också finns en risk att upphandlande 
myndigheter och enheter i större utsträckning själva börjar mäta och styra på samma 
indikator, då det så att säga legitimeras av det nationella sättet att mäta, vilket då också på 
lokal nivå riskerar att förskjuta fokus.  

Om indikatorn kompletteras med ett mått på i hur stor utsträckning som ställda 
klimatkrav följs upp bedömer vi att det kan skapa mer nytta och driva förändring. Det är 
förvaltningens erfarenhet att uppföljning av krav är helt nödvändigt för att kunna räkna 
med efterlevnad av kraven och minska risken för osund konkurrens.  

Om det är möjligt att bryta ner resultatet från uppföljningen av indikatorn i 
upphandlingskategorier skulle kategorierna med störst klimatpåverkan, såsom livsmedel, 
byggentreprenader och transporter, kunna följas separat. Detta skulle öka nyttan av 
indikatorn eftersom resultatet skulle bli tydligare. 

Etappmål 

Beredningen föreslår ”att riksdagen beslutar om ett etappmål för utsläpp från offentlig 
upphandling av varor och tjänster. Målet innebär att utsläppen från offentligt upphandlade 
varor och tjänster ska minska snabbare än utsläppen från samhället i övrigt.” (s.642)  

Förvaltningen är positiv till förslaget om ett etappmål. Men i avsnittet där beredningen 
redogör för förslaget saknas information om hur målet ska följas upp och vem som skall 
ha ansvaret för datainsamling eller rapportering. I förslaget om en utvecklad 
miljöspendanalys (se nedan) framkommer att miljöspendanalys är tänkt att vara metoden 
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för att följa upp etappmålet. På vilken nivå analysen är tänkt att göras framgår dock inte 
mer än skrivningen i avsnittet för förslaget (s. 643) där det står att ”Alla upphandlande 
myndigheter och enheter samt alla som handlar med det offentliga förväntas förändra sitt 
beteende med anledning av förslaget och även redovisa sina resultat till regeringen.” 
(egen understrykning).  

Mot bakgrund av förvaltningens eget arbete med miljöspendanalys för Göteborgs Stad ser 
vi flera utmaningar med metoden. Sannolikt kommer vi själva fortsätta använda metoden 
för uppföljning av klimatmål men för att det ska vara en relevant uppföljningsmetod 
krävs utveckling på flera sätt, bland annat att mer specifika indikatorer kan användas som 
matchar faktiska varor och tjänster.   

Olika organisationer har olika sätt att kategorisera inköpen på, det ekonomiska 
dataunderlaget är av olika kvalitet hos olika organisationer och kännedomen om inköpens 
art varierar. Klimatindikatorerna behöver kontinuerligt uppdateras, både avseende 
klimatpåverkan och i relation till prisutveckling på varor och tjänster. Förvaltningen är 
därför tveksam till att varje upphandlande myndighet själva gör egna analyser som ska 
läggas samman för ett totalt resultat, vilket vi tolkar in i den understrukna skrivningen 
ovan. Om till exempel Upphandlingsmyndigheten ska göra en analys för alla Sveriges 
offentliga upphandlingar är metoden extremt trubbig men förmodligen bättre än om alla 
upphandlande organisationer gör sina egna beräkningar. Därtill bedömer förvaltningen att 
det är osannolikt att alla Sveriges upphandlande myndigheter skulle kunna göra egna 
miljöspendanalyser.    

Klimatkrav i upphandlingslagstiftningen 

Beredningen föreslår ”att det i lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling 
inom försörjningssektorerna och lagen om upphandling av koncessioner förs in nya 
paragrafer som gör det obligatoriskt för alla upphandlande myndigheter och enheter att 
beakta de nationella klimatmålen i sin offentliga upphandling.” (s. 644) 

Förvaltningen är positiv till förslaget och instämmer i Miljömålberedningens resonemang 
om vilka förväntningar som är rimliga att ha kopplat till den föreslagna förändringen av 
upphandlingslagstiftningarna. Förvaltningen vill dock återigen trycka på behovet av 
uppföljning av krav, samt behovet av att integrera klimat-, miljö- och andra 
hållbarhetsaspekter i hela inköpsprocessen. I betänkandet redogörs för ett förslag från 
Naturvårdsverket om översyn av miljöstyrning i statliga myndigheter, där ett sådant 
förhållningssätt är beskrivet (s. 631 ff).  

Förvaltningen föreslår att lagen uttrycker att det alltid ska göras en riskbedömning av 
klimatpåverkan. När klimatpåverkan bedöms betydande ska det vara obligatoriskt att 
ställa krav. Ett annat förslag från förvaltningen är att bristande möjlighet att följa upp ett 
krav ska kunna utgöra en motivering till att avstå från att kravet ställs. Även om detta kan 
skapa anledningar för upphandlande aktörer att inte kravställa, även om det vore 
behövligt, bedömer förvaltningen att färre krav men mer uppföljning ger större 
hållbarhetseffekt än mycket krav utan uppföljning. 

I Inköp och upphandlings svar på remissen från Finansdepartementet kring lagförslaget 
En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling, lyfte 
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förvaltningen behovet av ökad tillsyn av efterlevnaden av hållbarhetskrav och är positiva 
till att detta också tas upp av Miljömålsberedningen.  

Utveckla miljöspendanalysen 

Beredningen föreslår ”att regeringen ger Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att 
vidareutveckla miljöspendanalysen i samarbete med SCB.” (s. 650) 

Förvaltningen ser mycket positivt på att ett uppdrag ges att vidareutveckla metoden för 
miljöspendanalys. Förvaltningens arbete med att göra en miljöspendanalys för Göteborgs 
Stad, där varor och tjänster årligen köps för cirka 26 miljarder kronor har varit en viktig 
erfarenhet och mot bakgrund av det arbetet vill förvaltningen göra några medskick till 
vidareutvecklingen. 

Beredningen tar upp vikten av att se till att emissionsfaktorerna stämmer för att kunna 
använda metoden som ett uppföljningsverktyg. Vi vill betona att emissionsfaktorerna 
alltid kommer vara generella schablonvärden och att det därmed innehåller många 
felkällor när de matchas mot olika kategorier av inköp. En felkälla som snabbt blivit 
aktuell senaste halvåret är ökade priser och inflation. Eftersom emissionsfaktorerna är 
CO2-ekv per krona har det mycket stor betydelse om emissionsfaktorn är beräknad mot 
ett inaktuellt pris.  

Vår egen slutsats för att kunna använda miljöspendanalys som metod för uppföljning är 
att emissionsfaktorerna i högre grad måste bli mer specifika, och matchas mot faktiska 
inköp av varor och tjänster. För att detta ska realiseras ser förvaltningen ett 
utvecklingsarbete framför sig med att efterfråga livscykelanalyser (LCA) från 
leverantörer, hitta sätt att lagra datan från LCA:er och kunna räkna om klimatvärden till 
att bli CO2-ekv per krona. Mer metodstöd för att arbeta på detta sätt vore mycket 
välkommet. 

I beredningens beskrivning av miljöspendanalys som metod (s. 584) står det att ”Med 
hjälp av miljöspendanalysen går det att undersöka hur stor miljöpåverkan en vara har 
jämfört med en annan.” Detta är en missuppfattning. En miljöspendanalys använder 
generella indikatorer (emissionsfaktorer) som är framräknade från klimatpåverkan från 
vissa varor eller tjänster som i bästa fall bedömts vara tillräckligt representativa för ett 
visst slags inköp. Emissionsfaktorerna matchas sedan mot en kategori av inköp. Ibland 
kan matchningen vara ganska detaljerad om inköpen kategoriserats så, ibland är det en 
mängd olika inköp som ligger i samma kategori och matchas mot en enda generell 
emissionsfaktor. Poängen med miljöspendanalys är snarast att få en överblick av till 
exempel klimatpåverkan på totalen för organisationens inköp samt på ett ungefär kunna 
se vilka områden som är stort eller smått, samt kunna göra prioriteringar om åtgärder.  

Med vänliga hälsningar 

Linda Nilsson 
Hållbarhetschef  
Inköp och upphandling 
E-post: linda.nilsson@ink.goteborg.se 
Telefon: 031- 366 37 16 
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Remiss av Miljömålsberedningens 
delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck  
Beslut 
Kretslopp och vatten berörs av vissa förslag i delbetänkandet Sveriges globala 
klimatavtryck. Dessa förslag, avseende Sveriges påverkansarbete för klimatpolitiken inom 
EU samt de förslag som rör offentlig upphandling, tillstyrks. Dock föreslår Kretslopp och 
vatten att förslaget till författningsändringar fastställs med en senarelagd tidpunkt för när 
ändringarna ska träda i kraft. 

Sammanfattning 
Miljödepartementet har remitterat ett delbetänkande till Göteborgs Stad. 
Kommunstyrelsen har bland annat gett Kretslopp och vatten möjlighet att yttra sig.  

Miljömålsberedningens uppdrag har varit att föreslå en samlad strategi för att minska 
klimatpåverkan från konsumtion. De förslag som främst rör Kretslopp och vattens 
verksamhet handlar om Sveriges påverkansarbete för klimatpolitiken inom EU samt mål 
och lagändringar som innebär att offentlig upphandling ska beakta de nationella 
klimatmålen. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.   

Kretslopp och vatten anser att Sverige ska verka för ett högt tempo i arbetet med att utöka 
ekodesigndirektivet samt att ta fram digitala produktpass. Det behöver framgå tydligare 
vad som avses med att Sverige ska arbeta inom EU för att avfallslagstiftningen ses över 
så att den främjar, snarare än hindrar, cirkulära och giftfria flöden. 

Kretslopp och vatten anser att förslagen för offentlig upphandling kommer att bidra till att 
Göteborgs Stad når sina klimatmål. Förvaltningen ser behov av lokala riktlinjer om hur de 
nationella klimatmålen ska beaktas i upphandlingar. Kretslopp och vatten ser positivt på 
att arbete med databas för livscykelanalyser och -kostnader startas samt att en ny 
utbildning för offentliga upphandlare ska tillhandahållas. 

Förslagen om offentlig upphandling kan inledningsvis medföra större kostnader, men det 
är svårt att se hur stor förändringen blir. Förslagen bedöms ha stor potential att på sikt 
minska klimatutsläpp men det är först vid genomförande som den verkliga nyttan uppstår. 

Kretslopp och vatten 
Marianne Erlandson 
Förvaltningsdirektör 
 
Bilaga 1.  Remiss av Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala 

klimatavtryck - Regeringen.se 

Förvaltningsyttrande 
Utfärdat 2022-08-17 
Diarienummer 0492/22 
Delegation 5.2.1 

Strategisk samordning 
Hildur Ingvason 
Telefon: 031-368 27 65 
E-post: 
hildur.ingvason@kretsloppochvatten.goteborg.se 
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Ärendet  
Miljödepartementet har remitterat Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges 
globala klimatavtryck till Göteborgs Stad. Kommunstyrelsen har skickat remissen 
till förvaltningen för demokrati och medborgarservice, förvaltningen för inköp 
och upphandling, miljöförvaltningen, trafikkontoret, Business Region, Framtiden, 
Göteborg & Co, Göteborg Energi, Göteborgs Hamn och Göteborgs Stads Leasing 
för yttrande. Remissen har även skickats till förvaltningen Kretslopp och vatten 
och till Gryaab för kännedom och eventuellt yttrande. Stadsledningskontoret ville 
ha svar senast 2022-08-17, men Kretslopp och vatten har fått svarstiden förlängd 
till 2022-08-23. Kretslopp och vatten svarar med detta yttrande.  

Remitterat förslag 
Regeringen beslutade 2010 att tillsätta en parlamentarisk beredning, 
Miljömålsberedningen, för att utarbeta underlag om hur miljökvalitetsmålen kan 
nås. Miljömålsberedningens uppgift är att på uppdrag av regeringen föreslå hur 
miljökvalitetsmålen ska nås genom politiskt förankrade förslag till strategier med 
etappmål, styrmedel och åtgärder. Miljömålsberedningens uppdrag inför arbetet 
med delbetänkandet Sveriges globala klimatavtryck har varit att föreslå en samlad 
strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion med ambitionen att nå en 
klimatmässigt hållbar konsumtion på ett kostnadseffektivt och 
samhällsekonomiskt effektivt sätt.  

I delbetänkandet presenterar Miljömålsberedningen en rad förslag, bland annat att 
riksdagen ska besluta om: 

• en ny strecksats i Generationsmålet1 för Sveriges globala klimatavtryck 
som lyder att Sverige senast 2045 ska ha ett negativt globalt klimatavtryck 
och att detta ska nås genom målen för Sveriges territoriella utsläpp, 
konsumtionens klimatpåverkan och exportens klimatnytta. 

• ett långsiktigt klimatmål för Sveriges klimatpåverkan från konsumtion – 
ett mål inom ramen för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan – 
om att nå nettonoll utsläpp till 2045, där Sverige föreslås sträva efter en 
alternativ målbana för klimatpåverkan från konsumtion som är i linje med 
IPCC2:s 1,5-gradersscenario. 

• en målbana för att öka den svenska exportens klimatnytta – inom ramen 
för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. 

I delbetänkandet föreslår Miljömålsberedningen även bland annat mål för flygets 
och sjöfartens klimatpåverkan och den offentliga upphandlingens klimatpåverkan. 

 
1 Det nationella miljömålssystemet omfattar 16 miljökvalitetsmål och ett övergripande 
Generationsmål. Det är detta målsystem som utgör det nationella genomförandet av Agenda 
2030:s miljörelaterade mål och delmål. Generationsmålet visar inriktningen för Sveriges 
miljöpolitik och innebär att vi till nästa generation ska överlämna ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 
2 IPCC - Intergovernmental Panel of Climate Change - är FN:s mellanstatliga klimatpanel som 
sammanställer det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringar, konsekvenser, 
sårbarhet och möjliga lösningar. 
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De förslag i delbetänkandet som förvaltningen bedömer påverkar Kretslopp och 
vattens verksamhet mer direkt beskrivs nedan. 

Förslag som rör att Sverige ska stärka sitt arbete inom EU för en klimatpolitik i 
linje med 1,5-gradersmålet (kapitel 6.5 i delbetänkandet) 
Under denna rubrik är det följande förslag som främst rör Kretslopp och vatten: 

• att Sverige ska arbeta för att EU:s ekodesigndirektiv ska utökas till fler 
produkter och användas i högre grad till ökad resurseffektivitet. 

• att Sverige ska verka för att EU ska ta fram digitala produktpass, 
spårbarhetssystem och klimatmärkningar för en bred kategori 
utsläppsintensiva produkter och tjänster utan ökad administrativ börda. 

• att Sverige ska arbeta för att avfallslagstiftningen ses över så att den 
främjar snarare än hindrar cirkulära och giftfria flöden.  

Förslag som rör offentlig upphandling (kapitel 13.24 och 15 i delbetänkandet) 
Miljömålsberedningen föreslår bland annat en ny resultatindikator om klimatkrav 
till regeringens mål för den offentliga upphandlingen och ett etappmål inom 
miljömålssystemet att utsläppen från offentligt upphandlade varor och tjänster ska 
minska snabbare än utsläppen från samhället i övrigt.  

Dessutom föreslås att det i lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling 
inom försörjningssektorerna och lagen om upphandling av koncessioner förs in 
nya paragrafer som gör det obligatoriskt för alla upphandlande myndigheter och 
enheter att beakta de nationella klimatmålen i sin offentliga upphandling. 
Förslaget omfattar upphandling som är direktivstyrd och upphandling på det icke-
direktivstyrda området, med undantag av direktupphandlingar. 
Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Äldre 
bestämmelser ska fortfarande gälla för upphandlingar som har påbörjats före 
ikraftträdandet.  

Att beakta klimatmålen innebär i sammanhanget att klimatmålens betydelse ska 
vägas in när villkoren utformas men det är upp till den upphandlande 
myndigheten att avgöra vilken tyngd de ska ges i avvägningen. Den upphandlande 
myndigheten behöver med andra ord reflektera över klimatmålen i varje 
upphandling men om utsläpp av växthusgaser inte har betydelse för det som 
upphandlas behöver specifika klimatkrav inte ställas. Det finns olika sätt att 
beakta klimatmålen i den offentliga upphandlingen. Det kan vara att utvärdera 
anbudens effekter för utsläppen av växthusgaser. Det kan också vara till exempel 
att ställa krav på produktens livslängd, upphandla redan använda eller 
återvinningsbara produkter, att upphandla andra typer av produkter, eller att hyra 
eller leasa produkter i stället för att köpa. 

Miljömålsberedningen föreslår även att relevanta statliga myndigheter ska 
utveckla tillsyn och statistik. Dessutom föreslår Miljömålsberedningen att 
Upphandlingsmyndigheten ska starta arbetet för att bygga upp en databas med 
livscykelanalyser och livscykelkostnader samt tillhandahålla en ny 
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programutbildning för offentliga upphandlare med delar om klimat, utsläpp från 
offentlig konsumtion och tillvägagångssätt för att minska utsläppen.  

Miljömålsberedningens kombination av förslag är ämnade att ge det 
klimatpolitiska ramverket större genomslag i den offentliga upphandlingen men 
innebär samtidigt att det fortfarande är upp till varje enskild kommun, region och 
statlig myndighet att utifrån sin position, ekonomi och lokala förutsättningar 
avgöra vilka krav som ska ställas i den offentliga upphandlingen. Det innebär i 
praktiken att det kommer att bli svårare att låta bli att ta klimatmässig hänsyn eller 
ställa klimatkrav. Det innebär dock inte någon skyldighet för upphandlande 
myndigheter eller enheter att alltid prioritera klimatet framför till exempel ett lågt 
pris. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning har gjorts utifrån Kretslopp och vattens uppdrag och 
verksamhet. Förvaltningen tillstyrker de förslag som rör Kretslopp och vattens 
verksamhet, det vill säga vissa förslag som rör Sveriges påverkansarbete för 
klimatpolitiken inom EU samt de förslag som rör offentlig upphandling, med 
undantag för att förvaltningen föreslår att förslaget till författningsändringar 
fastställs med en senarelagd tidpunkt för när ändringarna ska träda i kraft. Detta 
för att möjliggöra rimlig tid för förberedelser.  

Förvaltningen anser att Sverige ska verka för ett högt tempo i arbetet med att 
utöka ekodesigndirektivet till fler produkter samt att ta fram digitala produktpass 
för utsläppsintensiva produkter och tjänster. 

När det gäller förslaget att Sverige ska arbeta inom EU för att avfallslagstiftningen 
ses över så att den främjar snarare än hindrar cirkulära och giftfria flöden, så anser 
förvaltningen dock att det i delbetänkandet behöver framgå tydligare vad 
Miljömålsberedningen avser med detta förslag. I delbetänkandet nämns att 
avfallsdirektivet inte bedöms säkerställa en resurseffektiv och hållbar återvinning, 
bland annat på grund av hur avfallet definieras och mäts (s. 187). Förvaltningen 
instämmer i att definitionen av avfall kan förbättras så att det bättre framgår när 
produkter blir avfall, men skulle vilja få ta del av övriga synpunkter som 
Miljömålsberedningen har kopplat till avfallsdirektivet. 

När det gäller förslagen som rör offentlig upphandling anser förvaltningen att de 
kommer att vara ytterligare ett stöd och bidra till att nå de mål som rör minskad 
klimatpåverkan från inköp i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021 – 
2030. Göteborgs Stad och/eller Kretslopp och vatten kan dock behöva ta fram 
interna riktlinjer om hur de nationella klimatmålen ska beaktas i upphandlingar. 

Vidare anser förvaltningen att det är mycket positivt att 
Upphandlingsmyndigheten föreslås starta arbetet med en databas för 
livscykelanalyser och -kostnader samt tillhandahålla en ny programutbildning för 
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offentliga upphandlare med bland annat tillvägagångssätt för att minska utsläppen. 
Detta kommer att stödja förvaltningens arbete. 

Förvaltningen anser däremot att förslaget om att författningsändringarna ska träda 
i kraft den 1 januari 2023 innebär en stor utmaning för upphandlande myndigheter 
som till exempel Kretslopp och vatten. Det krävs i detta fall en betydande insats 
av Kretslopp och vatten för att – efter fattat beslut - hinna skaffa sig erforderlig 
kunskap för att kunna följa de föreslagna ändringarna. Förvaltningen föreslår 
därför förslaget till författningsändringar fastställs med en senarelagd tidpunkt för 
när ändringarna ska träda i kraft. Detta för att möjliggöra rimlig tid för 
förberedelser, så att exempelvis Upphandlingsmyndigheten hinner ta fram bland 
annat föreslagen utbildning och Kretslopp och vatten kan ta del av den.  

Förvaltningen instämmer i Miljömålsberedningens bedömning att det finns en risk 
för bristande efterlevnad eftersom lagkravet att beakta klimatmålen inte är skarpt 
formulerat. Miljömålsberedningen föreslår därför att tillsynen ska utvecklas. 
Förvaltningen ser också en risk för att det kan vara svårt att praktiskt följa upp och 
mäta hur det föreslagna etappmålet och de föreslagna författningsändringarna 
efterlevs. Det är viktigt att det finns indikatorer som går att följa upp utan 
betydande merarbete. Förvaltningen menar att Kretslopp och vattens uppföljning 
av bland annat de föreslagna författningsändringarna bör kunna ske inom ramen 
för det interna arbetet med uppföljning av förvaltningens miljö- och klimatmål.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Enligt delbetänkandet (s. 620) är den vanligaste upphandlande myndigheten 
kommuner. År 2019 annonserades 68 procent av upphandlingarna av kommuner 
och kommunala bolag. 

Delbetänkandet refererar vidare till Upphandlingsmyndighetens miljöspendanalys 
av kommunernas utsläpp 2019 (s. 594). Där ingår 289 kommuner och det totala 
värdet av deras inköp uppgick 2019 till 339 miljarder kronor inklusive moms. Av 
Upphandlingsmyndighetens miljöspendanalys över kommunernas inköp framgår 
också att byggnad, fastighet och mark är den största inköpskategorin. Inom 
kategorin ryms energi, avlopp, bygg- och anläggningsentreprenader, gatu- och 
fastighetsskötsel och mark liksom angränsande konsulttjänster. De totala 
kommunala inköpen inom kategorin byggnad, fastighet och mark uppgick 2019 
till 127,5 miljarder kronor.  

Enligt Miljöspendanalys för Göteborgs Stad år 2020 (Inköp och upphandling, 
2022-05-18) så köpte Göteborgs Stad in varor och tjänster för 26 miljarder kronor 
2020. Byggnader respektive Väg, Mark och Markanläggningar var de två största 
inköpskategorifamiljerna i Göteborg 2020, vilket ligger i linje med 
Upphandlingsmyndighetens miljöspendanalys från 2019. Det är alltså en avsevärd 
mängd inköp och upphandlingar som kan användas för att ställa skarpare 
klimatkrav.  
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Kretslopp och vatten har en förhållandevis stor upphandlingsvolym. 
Förvaltningen delar Miljömålsberedningens uppfattning (s. 668 – 669) att 
konsekvenserna av förslagen om offentlig upphandling kan inledningsvis medföra 
en större kostnadsbörda för bland annat kommunerna men att det är svårt att se 
hur stor förändringen blir. Miljömålsberedningen anser också att när hela 
samhället och alla marknadsaktörer också ska ställa om är det inte säkert att det 
som är bäst för klimatet behöver vara dyrare i varje enskilt fall. De menar att 
dessa skillnader även kommer att minska över tid även om det kan innebära ökade 
kostnader till en början. Kommunerna kommer också att ha kvar rätten att besluta 
hur kraven ska ställas i upphandlingarna, efter att ha beaktat klimatmålen och tagit 
den hänsyn som de själva bedömer är rimlig i förhållande till exempelvis ekonomi 
och lokala förutsättningar. 

Det föreslagna etappmålet med tillhörande lagkrav och uppföljningen av dem 
kommer att innebära ett visst administrativt merarbete i samband med Kretslopp 
och vattens upphandlingar, särskilt inledningsvis då också ytterligare utbildning 
kan behövas. Det är inte enbart upphandlare som kan behöva utbildas, utan även 
beställare och andra sakkunniga. Dessutom kan referens- eller projektgrupper i 
samband med upphandlingarna behöva utökas för att få med specialistkunskap 
kopplat till de förslag som ställs i delbetänkandet. Förvaltningen har svårt att 
bedöma hur mycket mer tid som kan komma att krävas. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Miljömålsberedningen refererar i delbetänkandet till information från 
Upphandlingsmyndigheten som säger att år 2019 uppgick de offentliga inköpens 
klimatpåverkan till 23,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket enligt 
Upphandlingsmyndigheten motsvarade 28 procent av den totala klimatpåverkan 
till följd av svensk konsumtion. Vidare hänvisar Miljömålsberedningen till 
Upphandlingsmyndighetens miljöspendanalys som anger att kommunerna 
tillsammans med de kommunala bostads- och fastighetsbolagen står för mer än 
hälften av de offentliga inköpens klimatpåverkan (kommunerna stod 2019 för 
cirka 44 procent och de kommunala bostads- och fastighetsbolagen för 9 procent 
av de offentliga inköpens klimatpåverkan). Kommunerna är den 
organisationsform bland de offentliga organisationerna som tillsammans har den 
största klimatpåverkan. Kommunernas klimatpåverkan till följd av inköp 2019 
motsvarar alltså 11,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Störst klimatpåverkan 
har kategorin Byggnad, fastighet och mark, som 2019 bidrog till utsläpp på 4,6 
miljoner ton koldioxidekvivalenter.  

Enligt Miljöspendanalys för Göteborgs Stad år 2020 så genererade Göteborgs 
Stads inköp av varor och tjänster en klimatpåverkan på 427 000 ton 
koldioxidekvivalenter för år 2020, vilket motsvarade cirka 0,7 ton 
koldioxidekvivalenter per medborgare. Kategorifamiljen Byggnader bidrar till 
störst klimatpåverkan. Näst störst klimatpåverkan står kategorifamiljen Väg, Mark 
och Markanläggningar för. Båda kategorifamiljerna innefattar ny-, till- och 
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ombyggnation, samt underhåll och material, vilket medför en betydande 
klimatpåverkan. Även när det gäller klimatpåverkan ligger alltså Göteborgs Stads 
miljöspendanalys i linje med Upphandlingsmyndighetens. 

De flesta förslagen i delbetänkandet handlar om att antingen föreslå att riksdagen 
ska besluta om ett mål eller att regeringen ska arbeta inom EU och internationellt. 
Förvaltningen delar Miljömålsberedningens uppfattning i kapitel 14.2.6 att dessa 
förslag bedöms ha stor potential att på sikt minska utsläppen av växthusgaser men 
att de har ingen direkt verkande effekt. Det är först när exempelvis Kretslopp och 
vatten i större utsträckning ställer klimatkrav i upphandlingar och dessa 
klimatkrav får effekt som den verkliga nyttan för klimatet uppstår.  

Delbetänkandets förslag syftar till att få utsläppen av växthusgaser från 
konsumtionen att minska. Om detta också skulle innebära att den faktiska 
konsumtionen av produkter minskar så innebär det sannolikt att även 
avfallsmängderna minskar, vilket i så fall bidrar positivt till målen i Göteborgs 
Stads avfallsplan. 

Bedömning ur social dimension 
Miljömålsberedningens förslag har ingen direkt effekt på den sociala 
dimensionen. Först vid ett faktiskt genomförande av förslagen kan sociala 
konsekvenser uppstå, framför allt positivt vad gäller klimatets påverkan på 
människors hälsa.   

Den sociala dimensionen har kopplingar till den ekologiska dimensionen, 
eftersom de sociala förändringarna förutsätter ekologiska förändringar. 

Expedieringskrets 
Kommunstyrelsen 
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Yttrande till stadsledningskontoret över 
remiss om Miljömålsberedningens 
delbetänkande Sveriges globala 
klimatavtryck, SLK 0683/22 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har gett miljö- och klimatnämnden möjlighet att yttra sig över 
Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck. Miljö- och 
klimatnämnden har delegerat beslutanderätten i ärendet till direktör. 

Miljöförvaltningen är positiv till de förslag i betänkandet som förvaltningen har avgränsat 
sitt yttrande till, och bedömer att beredningens förslag till mål i huvudsak är i linje med 
Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram. Förvaltningen har dock kommentarer till på 
hur några av förslagen kan utvecklas. Förvaltningen skulle vilja se att beredningens 
förslag att SCB får i uppdrag att utveckla den officiella statistiken över klimatpåverkan 
från konsumtion utökas till att även inkludera statistik nedbruten på kommunal nivå. 
Förvaltningen saknar vidare en strategi för hur klimatpåverkan från den privata 
konsumtionen ska minska. Gällande förslaget att Upphandlingsmyndigheten får i uppdrag 
att vidareutveckla miljöspendanalysen i samarbete med SCB anser förvaltningen att 
uppdraget behöver utvecklas utifrån att emissionsfaktorerna i högre grad behöver bli mer 
specifika, och matchas mot faktiska inköp av varor och tjänster. Detta för att 
miljöspendanalys ska kunna användas som metod för uppföljning. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Beredningen bedömer att förslagen om offentlig upphandling inledningsvis kan komma 
att medföra ökade kostnader för kommunerna. Förvaltningen bedömer dock att 
beredningens förslag inte kommer att påverka staden genom kostnader utöver sådana som 
ändå kommer att krävas i arbetet med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-
2030. Delmålet om klimatpåverkan från inköp i stadens miljö- och klimatprogram är 
ambitiöst och innebär att staden måste genomföra långtgående åtgärder för att minska 
klimatpåverkan från inköp. Staden har alltså redan beslutade mål som går i linje med 
beredningens förslag.  

I övrigt har förvaltningen inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension utöver de som beskrivs i betänkandet. 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
De aspekter miljöförvaltningen funnit utifrån den ekologiska dimensionen, utöver de som 
beskrivs i betänkandet, beskrivs under rubriken Förvaltningens bedömning. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 
utöver de som beskrivs i betänkandet. 

Bilaga 
1. Protokollsutdrag, Miljö- och klimatnämnden, sammanträdesdatum 2022-06-21, § 

130 Dnr MKN-2022-11944 Delegering av beslutanderätt i ärende om remiss, 
Miljömålsberedningens delbetänkande, Sveriges globala klimatavtryck, 
Miljödepartementet, SLK 0683/22 
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Ärendet 
Kommunstyrelsen har gett miljö- och klimatnämnden möjlighet att yttra sig över 
Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck senast den 17 
augusti 2022. 

Beslut om vidaredelegation är fattat vid miljö- och klimatnämndens sammanträde den 21 
juni 2022. Miljö- och klimatnämnden delegerar beslutanderätten i ärende MKN-2022-
11944 om remiss, Miljömålsberedningens delbetänkande, Sveriges globala klimatavtryck, 
Miljödepartementet, till direktör. Se protokollsutdrag i bilaga.  

Miljöförvaltningen har bedömt förslagen i delbetänkandet och tagit fram ett yttrande som 
redovisas i detta tjänsteutlåtande. Förvaltningen har avgränsat sitt yttrande till att bedöma 
förslag inom betänkandets områden klimatpåverkan från konsumtion, klimatpåverkan 
från flyg samt klimatpåverkan från offentlig upphandling. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att ett nationellt mål för klimatpåverkan från konsumtion kommer 
att kunna bidra till att klimatpåverkan minskar. Göteborgs Stad antog sitt första mål för 
klimatpåverkan från konsumtion år 2014 i Klimatstrategiskt program för Göteborg. Även 
stadens nuvarande miljö- och klimatprogram, Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 
2021-2030, innehåller mål för klimatpåverkan från konsumtionen. Ett nationellt mål kan 
skapa ännu bättre förutsättningar för att staden kan nå sitt mål, men också driva på frågan 
nationellt.  

Förvaltningen bedömer att beredningens förslag till mål går i linje med stadens miljö- och 
klimatprogram. Ett undantag är att stadens mål inte inkluderar exportens klimatnytta. 
Förvaltningen bedömer att målet om exportens klimatnytta skulle ha en relativt sett liten 
påverkan på stadens klimatarbete, eftersom stadens klimatmål är avgränsade till de 
territoriella utsläppen inom kommungränsen samt de konsumtionsbaserade utsläppen. 
Exportens klimatnytta inkluderas inte i stadens klimatmål, förutom genom att den på 
omvägar kan ha en påverkan på de konsumtionsbaserade utsläppen. Förvaltningen ser 
positivt på att ett mål om exportens klimatnytta kan driva på exporterande företag i 
Göteborg att ställa om snabbare, samtidigt som vi ser en farhåga i att företag skulle kunna 
motivera att inte minska utsläppen i den snabba takt som behöver. Detta med 
motivationen att de ändå har en stor klimatnytta via export. 

Förvaltningen är positiv till beredningens förslag att SCB får i uppdrag att utveckla den 
officiella statistiken över klimatpåverkan från konsumtion. Förvaltningen skulle dock 
vilja se att uppdraget utökas till att även inkludera att statistiken ska brytas ner på 
kommunal nivå. Detta som komplement till den regionala nivån. Göteborgs Stad 
använder i dagsläget nationella data för nuläge och uppföljning av indikatorn för de 
konsumtionsbaserade utsläppen i miljö- och klimatprogrammet. Detta eftersom det 
saknas heltäckande statistik över konsumtionsbaserade utsläpp på kommunal nivå som 
uppdateras regelbundet. Det innebär att staden på en övergripande nivå inte kan följa upp 
och se vilka effekter de åtgärder vi genomför har. Med officiell statistik över 
klimatpåverkan från konsumtion på kommunal nivå skulle sådan uppföljning vara möjlig. 

Förvaltningen skulle även vilja se att fler av indikatorerna för att följa upp konsumtionens 
klimatpåverkan i tabell 8.1, Urval av indikatorer för att följa upp konsumtionens 
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klimatpåverkan per konsumtionskategori, i betänkandet följs upp regelbundet och att 
också de bryts ner på kommunal nivå. För att utveckla uppföljningen av den offentliga 
konsumtionen bedömer förvaltningen att möjligheten att utveckla standardiserade e-
fakturor som underlättar för kommunerna att följa upp inköpens miljöpåverkan bättre bör 
utredas. Sådana fakturor bör inkludera information om produkterna/tjänsterna, som 
exempelvis LCA. 

Förvaltningen saknar en strategi i betänkandet för hur klimatpåverkan från den privata 
konsumtionen, som står för cirka 60 procent av Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp, 
ska minska. Enligt direktivet till Miljömålsberedningen ska den ”föreslå en samlad 
strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion i syfte att nå en klimatmässigt 
hållbar konsumtion på ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt”. För att 
utsläppen ska minska tillräckligt snabbt för att klara Parisavtalets mål om 1,5 grader krävs 
beteendeförändringar och inte bara tekniska lösningar, vilket förvaltningen bedömer att 
beredningen inte beaktar tillräckligt i betänkandet. Beredningen skriver att ett mål för 
klimatpåverkan från konsumtion synliggör klimatomställningens betydelse för människor 
och att det kan bidra till att hushållen i större utsträckning kan minska utsläppen och leva 
ett klimatmässigt hållbart liv. Förvaltningen menar att det inte har stöd i forskningen att 
förekomsten av ett mål för konsumtionsbaserade utsläpp i sig kan motivera människor att 
minska sin klimatpåverkan, mer styrning behövs1.  

För att klimatpåverkan från den privata konsumtionen ska minska krävs strategi och 
åtgärder. Göteborgs Stad arbetar med strategierna Vi agerar som föregångare och Vi 
skapar förutsättningar för att leva hållbart i stadens miljö- och klimatprogram. 
Förvaltningen bedömer att nationell samordning samt strategi och åtgärder på flera nivåer 
krävs för att klimatpåverkan från privatkonsumtionen ska kunna minska tillräckligt 
mycket. 

Förvaltningen är positiv till att beredningen föreslår att klimatpåverkan från flyg 
inkluderas i klimatmål. Det kan bidra positivt till uppfyllelse av stadens klimatmål. 
Samtidigt bedömer förvaltningen att den totala klimatpåverkan från flyget troligtvis 
kommer behöva minska, vilket inte inkluderas i beredningens förslag. Beredningen anger 
tillförlitlig statistik som en av grunderna för målformuleringen och anger bland annat att 
det behövs mer applicerad forskning för att kunna kvantifiera storleken på 
höghöjdseffekter för att dessa ska kunna ingå i mål. Kommande mål och regleringar på 
EU-nivå kommer att ha stor påverkan för klimatpåverkan från flyg och förvaltningen 
anser att det är svårt att i nuläget bedöma om beredningens förslag till mål kommer att 
vara tillräckligt. 

Förvaltningen är positiv till beredningens förslag att klimatpåverkan från sjöfart 
inkluderas i klimatmål. Det kan bidra positivt till måluppfyllelse av stadens klimatmål.  

Stadens miljö- och klimatprogram innehåller ett delmål om klimatpåverkan och 
förvaltningen bedömer här beredningens förslag om klimatpåverkan från inköp utifrån 
stadens mål. Beredningen framhåller att den offentliga konsumtionen och upphandlingen 
kan få en avgörande roll för den svenska omställningen till ett fossilfritt samhälle utan 

 
1 Rapport 2020:2 Konsumenterna och miljön 2020 - Möjligheter att göra val med miljöhänsyn 
(konsumentverket.se) 

https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/hallbarhet-och-miljo/rapport-2020-2-konsumenterna-och-miljon-konsumentverket.pdf
https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/hallbarhet-och-miljo/rapport-2020-2-konsumenterna-och-miljon-konsumentverket.pdf
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växthusgasutsläpp. I betänkandet står det att den offentliga upphandlingen har större 
möjligheter än andra sektorer att snabbt nå fram till minskade utsläpp och att offentlig 
sektor därför behöver gå före inom området. Detta går i linje med klimatmålen i stadens 
miljö- och klimatprogram där vi framhåller att Göteborgs Stad ska minska sina egna 
utsläpp av växthusgaser i högre takt och använda samtliga tillgängliga verktyg och 
styrmedel för att driva på samhällets omställning. Miljö- och klimatprogrammets delmål 
om klimatpåverkan från inköp är ambitiösa och innebär att staden måste genomföra 
långtgående åtgärder för att minska klimatpåverkan från inköp. Vi bedömer att 
beredningens förslag går i linje med stadens mål. 

Förvaltningen är positiv till att betänkandet innehåller ett flertal förslag för minskad 
klimatpåverkan från den offentliga konsumtionen och bedömer att dessa kan bidra till 
stadens arbete med att nå sina klimatmål. 

Gällande förslaget att Upphandlingsmyndigheten får i uppdrag att vidareutveckla 
miljöspendanalysen i samarbete med SCB är förvaltningen positiv, men anser att 
uppdraget behöver utvecklas. Förvaltningen har samarbetat med förvaltningen för inköp 
och upphandling i deras arbete med att göra en miljöspendanalys för Göteborgs Stad för 
att beräkna utsläppen av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv från stadens inköp. En 
slutsats från det arbetet är att emissionsfaktorerna i högre grad behöver bli mer specifika, 
och matchas mot faktiska inköp av varor och tjänster, för att miljöspendanalys ska kunna 
användas som metod för uppföljning. Förvaltningen anser att mer metodstöd för detta 
arbete behövs. 

Klimatpåverkan från konsumtion skiljer sig mycket åt mellan olika grupper i samhället 
och förvaltningen är positiv till att förslagen i betänkandet förväntas påverka hushåll med 
högre inkomst i större utsträckning, eftersom hushåll med högre inkomst är de som står 
för störst utsläpp. Förvaltningen är utifrån detta också positiv till att beredningen fastslår 
att statistik om klimatpåverkan från konsumtion kan förbättras genom att beräkna 
Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp fördelade per olika relevanta socioekonomiska 
faktorer. Detta skulle innebära större möjligheter att jobba för en rättvis 
klimatomställning. Liksom beredningen understryker är det också viktigt att fortsätta och 
stärka det internationella samarbetet inom klimatfrågor för att klimatomställningen ska 
vara rättvis även ur ett globalt perspektiv. 

 

 

 

 

Anna Ledin 

Direktör 
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Svar på remiss Sveriges globala klimatavtryck  
Ärendet  
Miljömålsberedningens delbetänkande, Sveriges globala klimatavtryck, handlar om de 
klimatutsläpp som Sverige har idag och delvis om vad som behöver göras för att närma 
sig 1,5 graders målet. Betänkandet berör främst nollalternativet, internationella aktörer, 
konsumtion, export, flyg och sjöfart.  
 
Trafikkontoret delar bilden av nödläget och att de områden som lyfts fram i utredningen 
är av största vikt att arbeta vidare med. Inte minst värdet av att genom offentlig 
upphandling påverka i en positiv riktning.  
 
IPCC visar på att klimatkostnaderna är klart lägre med 1,5-graders uppvärmning jämfört 
med 2-graders uppvärmning.  
 
Miljömålsberedningens betänkande visar på fler synergier än konflikter med andra 
miljömål och andra samhällsmål. För kommunerna och regionerna kan konsekvenserna 
av förslagen om offentlig upphandling inledningsvis medföra en större kostnadsbörda 
men även här är det svårt att se hur stor förändringen blir. När hela samhället och alla 
marknadsaktörer också ska ställa om är det inte säkert att det som är bäst för klimatet 
behöver vara dyrare. Dessa skillnader kommer även att minska över tid även om det kan 
innebära ökade kostnader till en början. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
För kommunen kan konsekvenserna av förslagen om offentlig upphandling inledningsvis 
medföra en större kostnadsbörda men det är svårt att se storleken på förändringen. På sikt 
kan klimatavväganden innebära besparingar istället för kostnader för kommunen.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Sveriges globala klimatavtryck berör den ekologiska dimensionen i allra högsta grad. Att 
arbeta i riktning mot 1,5 graders målet är en förutsättning för en ekologisk hållbarhet.  

Bedömning ur social dimension 
Klimatfrågan berör alla samhällsgrupper gemensamt. De som har minst klimatpåverkan 
kan ofta vara de som påverkas av klimatförändringar i högsta grad. Arbete som gynnar 
klimatet och minskar utsläpp gynnar också svaga grupper.   

Förhållande till styrande dokument 
1. Miljö- och klimatprogram för Göteborgs stad 2021-2030 

Bilagor 
1. SOU 2022/15   

Trafikkontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-07-12 
Diarienummer 03158/22 
 

Handläggare 
Anna Säfsten/Trafikkontoret/GBGStad 
Telefon: 
E-post: anna.safsten@trafikkontoret.goteborg.se  
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Avdelningschef 
 

 



Beslutsunderlag 

Business Region Göteborg AB 

 

Förvaltning/bolagsremiss – Remiss från Miljödepartementet – 
Miljömålsberedningens delbetänkande, Sveriges globala klimatavtryck, 
diarienummer 0683/22 

Stadsledningskontoret har bett om ett remissvar gällande Miljömålsberedningens delbetänkande, 
Sveriges Globala klimatavtryck. 

Beslut 

Business Region Göteborg avstår från att lämna eget yttrande över förslag till Miljömålsberedningens 
delbetänkande, Sveriges Globala klimatavtryck och hänvisar till de andra remissinstanser som 
kommer svara från Göteborgs stad och då framför allt Miljöförvaltningens svar. 

Allmänt om Miljöberedningens delbetänkande 

Delbetänkandet vänder sig till hela Sverige och 152 organisationer och flera av stadens 
verksamheter. Miljöförvaltningen som är en av remissinstanserna i staden, har djup kompetens i 
miljöområdet och ansvarar och driver Miljö och Klimatprogrammet och dess tydliga och ambitiösa 
miljömål visar på att alla organisationer i staden arbetar systematiskt i miljöledningssystem som är 
anpassade efter den egna verksamhetens uppdrag. De staden har en relation med som kund eller 
som leverantör, där ställs det samma krav på ambitiösa miljömål och minskade koldioxidutsläpp samt 
hållbarhetsarbete i upphandlingar och samarbeten. 

Business Region Göteborg AB har operationaliserat Agenda 2030 i verksamheten sedan 2019 och vi 
har för egen del miljödiplomerat oss enligt Svensk Miljöbas och har infört ett miljöledningssystem. Vi 
utmanar, uppmuntrar, ger rådgivning och kunskap till företagen i Göteborgsregionen för att de ska 
ställa om från linjära till cirkulära affärsmodeller och alla våra erbjudanden bidrar till målen i Agenda 
2030. Alla medarbetare på Business Region Göteborg är förebilder och föregångare när det gäller 
hållbarhet i de tre dimensionerna där vi har rådighet över i möten med företagen och 
samarbetspartners. Vi erbjuder företagen konkreta och praktiska råd och kunskaper i att ställa om 
sina verksamheter för att minska sina koldioxidutsläpp. Vi driver systemförändranden arbete 
tillsammans med näringslivet och andra organisationer både inom miljö, ekonomi och den social 
dimensionen. 

BRG ställer sig bakom Miljöförvaltningens remissvar. 

 

Göteborg den 6 juli 2022 

 

Patrik Andersson   Eva-Lena Albihn 
VD    Vice VD och hållbarhetschef 
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Yttrande avseende remiss från Miljödepartementet - 

Miljömålsberedningens delbetänkande, Sveriges globala 

klimatavtryck 

 

Sammanfattning  

Framtiden har ombetts att yttra sig över Miljömålsberedningens delbetänkande, Sveriges globala 

klimatavtryck. Framtiden har inga direkta synpunkter på förslagen i betänkandet och välkomnar 

satsningar på bättre statistik och analys samt att det tydliggörs hur klimatkrav ska beaktas i offentlig 

upphandling. Då inga av förslagen i sig innebär en direkt minskad klimatpåverkan, utan är beroende 

av hur de hanteras, bedömer bolaget att det finns en viss risk att effekten av förslagen minskar eller 

uteblir, särskilt som förslagen i betänkandet är relativt generellt formulerade. 

Bakgrund 

Framtiden har ombetts att yttra sig över Miljömålsberedningens delbetänkande, Sveriges globala 

klimatavtryck. Yttrandet förväntas inte styrelsebehandlas men kommer att finnas med som underlag 

vid framtagande av stadens svar som kommer att behandlas i kommunstyrelsen. Remissvaret ska 

vara stadsledningskontoret tillhanda senast 2022-08-17.  

Miljömålsberedningens uppdrag har varit att föreslå en samlad strategi för att minska 

klimatpåverkan från konsumtion med ambitionen att nå en klimatmässigt hållbar konsumtion på ett 

kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt. 

Miljömålsberedningen, som lämnade sitt delbetänkande i början av april 2022, föreslår ett tillägg i 

Generationsmålet för Sveriges globala klimatavtryck som innebär att Sverige senast 2045 ska ha ett 

negativt globalt klimatavtryck. För att nå detta mål föreslås mål för Sveriges territoriella utsläpp, 

konsumtionens klimatpåverkan och exportens klimatnytta. Betänkandet innehåller också mål om att 

inkludera det internationella flygets klimatpåverkan i Sveriges långsiktiga territoriella klimatmål, att 

inkludera koldioxidutsläpp från inrikes flyg i etappmålet för inrikes transporter till 2030 och att 

inkludera klimatpåverkan från halva sträckan för internationell sjöfart som avgått eller anlöpt svensk 

hamn, i Sveriges långsiktiga territoriella klimatmål. Mål om att utsläpp från offentlig upphandlade 

varor och tjänster ska minska snabbare än utsläppen från samhället i övrigt finns också med i 

betänkandet. Miljömålsberedningen föreslår även ett antal styrmedel och åtgärder, inklusive ett krav 



 
 

 

 

att beakta de nationella klimatmålen i offentlig upphandling. Betänkandet innehåller dessutom en 

omfattande faktasammanställning som underlag till föreslagna mål och åtgärder. 

 

Förvaltnings AB Framtidens bedömning: 

Framtiden har inga direkta synpunkter på förslagen i betänkandet och välkomnar satsningar på 
bättre statistik och analys samt att det tydliggörs hur klimatkrav ska beaktas i offentlig upphandling. 
En mycket gedigen och bra faktasammanställning i betänkandet har varit berikande att ta del av även 
för personer med god insyn i klimatfrågan. 

 
Då Framtiden och Göteborgs Stad redan ställer skarpa klimatkrav är det en fördel att detta även 
krävs generellt för alla offentliga aktörer. Effekten av dessa förslag kan dock först ses när de tagits 
fram i detalj. Det är också oklart hur den bättre kunskapsbilden ska användas i den klimatpolitiska 
styrningen. Då inga av förslagen i sig innebär en direkt minskad klimatpåverkan, utan är beroende av 
hur de hanteras, bedömer bolaget att det finns en viss risk att effekten av förslagen minskar eller 
uteblir. 

 
Liksom Framtidens och Göteborgs Stads bedömning visar betänkandet på att bygg- och fastighets-
sektorn står för en betydande del av hushållens och den offentliga konsumtionens klimatpåverkan. 
Samtidigt förstärker betänkandet bilden av att bygg- och fastighetssektorn redovisas och åtgärdsstyrs 
på ett fragmenterat sätt jämfört med exempelvis hur flygets klimatpåverkan redovisas: 
 

• I statistiken återfinns uppgifter avseende bygg- och fastighetssektorn inom såväl flera olika 
kategorier av offentliga inköp, offentliga och privata investeringar som hushållens 
konsumtion vilket inte ger en någon bra eller korrekt helhetsbild som kan användas för 
utvärdering av insatser. Vidare saknas god statistik för de offentliga byggande och 
fastighetsförvaltande bolagen.  

• Många av redan beslutade styråtgärder samt pågående åtgärdsinitiativ har bäring på bygg- 
och fastighetssektorns klimatpåverkan. Dessa kan dock inte ses samlat och inte heller dess 
samlade effekt på bygg- och fastighetssektorn. 

 
På flera ställen i betänkandet lyfts liknande konstateranden fram, vilket skulle kunna tolkas som att 

uppdragen som syftar till att förbättra statistik, scenarier och effektbedömningar skulle kunna 

komma att hantera detta. Detta är dock inte klart uttalat i betänkandet. Bolaget anser därför att 

betänkandet särskilt ska trycka på att kategorin Bygg och fastighet, i sin helhet och utifrån ett 

livscykelperspektiv, ska förtydligas vad gäller indikatorer, åtgärdsinsatser och scenarier. Då det ofta 

är fastighetsägare och byggherrar som har rådighet över kategorins klimatpåverkan, även den del 

som redovisas inom kategorin hushållens klimatpåverkan, är det viktigt att åtgärder och resultat även 

redovisas utifrån samma perspektiv för att kunna avgöra om styrmedel och incitament ligger på rätt 

aktörer. Samtidigt krävs stora investeringar hos material- och systemtillverkare. Denna omställning 

har påbörjats, såväl på grund av politisk styrning som privata initiativ. Det är viktigt att dessa lyfts in i 

scenarieanalyser och visar på lämpligheten i omfattningen av klimatkrav i upphandling och inköp, så 

att dessa parallella åtgärder taktar så bra som möjligt och säkerställer en så resurseffektiv 

omställning som möjligt. Här är det viktigt att det offentliga och det privata håller en någorlunda 



 
 

 

 

gemensam takt för att inte riskera att driva upp redan höga byggkostnader och försvåra för enhetliga 

systemlösningar. 

En problematik med dagens statistik som Upphandlingsmyndigheten tar fram genom sin 
miljöspendanalys är att klimatpåverkan till stor del bygger på relativt grova generiska data. I denna 
statistik är det svårt att följa effekten av styrning av bättre klimatval inom samma produktkategori 
(t.ex. att välja en likvärdig isolering med skillnaden att det nya valet har en lägre klimatpåverkan på 
grund av exempelvis energislag i tillverknings- och transportled). Även detta behöver beaktas i 
förslagen om bättre statistik. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

För att kunna uppnå de mål och genomföra de åtgärdsförslag som föreslås i betänkandet krävs 

betydande investeringar och omställningar. Hur detta påverkar bolagets och stadens ekonomi är 

svårt att bedöma utifrån förslagen i betänkandet. Att fasa in och samordna omställningar och 

förändringar på ett klokt sätt bedöms däremot mycket viktigt för att inte driva på 

kostnadsutvecklingen inom exempelvis bygg- och fastighetssektorn.  

Ekologiska konsekvenser 

Förslagen i beredningens betänkande kan i hög grad påverka utvecklingen inom den ekologiska 

dimensionen om föreslagna åtgärder utformas och genomförs på ett effektivt sätt.  

Sociala konsekvenser 

Utifrån en social dimension innebär flera av förslagen i betänkandet ett mer socialt rättvist 

ansvarstagande i och med att konsumtionsperspektivet samt import och export omfattas så att 

Sverige inte bara tar ansvar för landets territoriella utsläpp, utan även utsläpp som vi ger upphov till i 

andra delar av världen. Det gäller inte minst gäller bygg-och fastighetssektorn, där utsläppen från 

import är ungefär lika stor som de inhemska utsläppen.  

 

 

 

2022-08-17 

 

Anna-Karin Trixe   Nina Jacobsson Stålheim 

 

Stabschef    Utvecklingschef Ekologisk hållbarhet 
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Yttrande Göteborg & Co:  
Tjänstepersonsremiss avseende 
Miljömålsberedningens delbetänkande, Sveriges 
globala klimatavtryck 

Stadsledningskontorets diarienummer: 0683/22 

Bakgrund 
Regeringen har gett Miljömålsberedningen i uppdrag att föreslå en samlad strategi för att 
minska klimatpåverkan från konsumtion i syfte att nå en klimatmässigt hållbar 
konsumtion på ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt. 

Stadsledningskontoret har skickat en begäran om yttrande över rubricerat ärende. Med 
anledning av den korta remisstiden förväntar sig stadsledningskontoret inte nämnd- eller 
styrelsebehandlade remissvar. Stadsledningskontoret avser att behandla stadens svar i 
kommunstyrelsen. Tjänstepersonssvaret delges Göteborg & Co styrelse för information.  

Stadsledningskontoret önskar bolagets svar senast 2022-08-17. Remissvar ska innehålla 
en kort sammanfattning av bolagets synpunkter samt bedömning ur ekonomisk, ekologisk 
och social dimension.  

Bolagets sammanfattade synpunkter och bedömningar 
Göteborg & Co svarar utifrån bolagets uppdrag och med fokus på miljöberedningens 
förslag kopplade till flygets klimatpåverkan och förslagen kopplade till offentlig 
konsumtion och upphandling. I övrigt samt utifrån fackförvaltningarnas specifika 
kompetens avseende utredningens förslag stödjer bolaget deras synpunkter och 
bedömningar.  

För stadens, regionens och destinationens utveckling är god tillgänglighet med alla 
transportslag av största vikt. Det gäller inte minst för stadens och regionens globala 
näringsliv och akademi som verkar internationellt. Tillgänglighet är likaså en 
grundförutsättning för turism- och destinationsutveckling, möten och evenemang 
inkluderat, och således också för förverkligandet av Göteborg & Co:s uppdrag så som det 
är stadgat i bolagets ägardirektiv, samt i förslag till Göteborgs Stads program för 
destinationsutveckling 2022-2030.  
 
I den svenska regeringens nationella strategi för hållbar turism och växande besöksnäring 
betonas att ”alla transportslag behövs och behöver utvecklas till att närma sig 

 
 

  
  

Utfärdat 2022-08-16 
Diarienummer 0349/22 
 
 

Handläggare 
Katarina Thorstensson 
Telefon:031-368 40 00 
E-post: katarina.thorstensson@goteborg.com  
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nollutsläpp”. Göteborg & Co delar den inriktningen, vilket även speglas i förslag till 
stadens destinationsutvecklingsprogram.  

Bolagets övergripande uppfattning är att Miljömålsberedningen presenterar en gedigen 
och omfattande utredning med goda förslag. Bolaget delar Miljörådsberedningens bild att 
ekonomiska styrmedel bör användas för att nå klimatmålen.  

Flygets klimatpåverkan 

• IPCC:s utvärdering visar att de ekonomiska kostnaderna för samhället blir lägre 
om den genomsnittliga globala temperaturökningen begränsas, vilket kräver 
snabba och långtgående samhällsförändringar. Om beredningens förslag om 
målsättningar ska vara i linje med IPCC:s samlade forskning är det dock bolagets 
bedömning att målen behöver skärpas ytterligare.  
 

• Förslaget att riksdagen beslutar om att koldioxidutsläpp från inrikes flyg 
inkluderas i etappmålet för inrikes transporter till 2030 (dvs -70% utsläpp 2030 
jämfört med 2010), bör ersättas med och stödja flygbranschens eget mål i sin 
färdplan till Fossilfritt Sverige, dvs att allt inrikes flyg ska vara fossilfritt 2030.  

 
• Att aktivt verka för gemensamma internationella överenskommelser avseende att 

minska flygets klimatpåverkan, liksom hela transportsektorns påverkan, är av 
största vikt för att minska utsläpp globalt. Detta inkluderar också utsläppen från 
svensk konsumtion.  

 

Klimatpåverkan från offentlig konsumtion och upphandling 

• Bolaget ser mycket positivt på beredningens förslag gällande utbildning. 
 

• Bolaget delar beredningens resonemang kring förslaget om klimatkrav i 
upphandlingslagstiftningen, skyldigheten att alltid beakta klimatmål i 
upphandlingar. Om kravet ska bli verkningsfullt, och inte bara generera mer 
administration, krävs dock fler insatser i form av riktlinjer, stödinsatser och 
utbildning.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
IPCC:s utvärdering visar att de ekonomiska kostnaderna för samhället blir lägre om den 
genomsnittliga globala temperaturökningen begränsas till 1,5 grader. Kostnaderna för 
verksamheter och personer kommer dock med största sannolikhet att öka när det gäller 
konsumtion av utsläppsintensiva produkter och tjänster. För verksamheter och företag 
som erbjuder mindre utsläppsintensiva alternativ är detta en affärsmöjlighet. Detta 
innefattar också verksamheter inom besöksnäringen. Utredningen omfattar inte förslag på 
ekonomiska styrmedel eller eventuella kompensationsåtgärder, vilket gör det svårt att 
bedöma de ekonomiska konsekvenserna för turism och besöksnäring fullt ut. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
För att nå globala klimatöverenskommelser och lokala klimatmålsättningar behöver alla 
sektorer och alla transportslag kraftigt sänka sina utsläpp, vilket transportbranscherna är 
väl medvetna om. Ur klimatperspektiv bedöms miljömålsberedningens förslag vara 
positiva och också kunna bidra till att andra miljökvalitetsmål nås. Bolaget ser dock en 
risk för målkonflikt, exempelvis när det gäller klimat och biologisk mångfald kopplat till 
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bland annat uttag av biomassa för framställning av fossilfritt bränsle. För att nå 1,5 
graders målet krävs insatser på alla nivåer och i alla delar av samhället.  

Bedömning ur social dimension 
Utsatta grupper drabbas ofta hårdast av konsekvenserna av klimatförändring, varför alla 
insatser för att minska utsläpp också är av största vikt ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. 
Principen om att förorenaren betalar får effekten att de grupper/verksamheter/personer 
som konsumerar utsläppsintensiva produkter och tjänster kommer påverkas av ökade 
kostnader. Tillgängligheten till bl a flygresande kan därmed förmodas påverkas för 
priskänsliga målgrupper. 

 

 

 

Peter Grönberg, VD  
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Övergripande synpunkter 
Göteborgs Hamn AB (GHAB) står bakom de Utgångspunkter för att minska sjöfartens klimatpåverkan 
som utredningen beskriver och fastslår. GHAB är generellt sett positiva till att höja Sveriges klimatmål 
och ambitionsnivå, och har sedan länge ett mycket ambitiöst klimatarbete. GHAB:s eget mål är att 
sänka de klimatpåverkande utsläppen med 70% till 2030, i linje med Sveriges nationella mål för 
inrikes transporter. GHAB har dock valt att i sitt mål även inkludera sjöfartens utsläpp inom både 
hamnen och farleden in till Göteborg, och har därmed utökat omfattningen i jämförelse med det 
nationella målet. Med detta som bakgrund ser vi positivt på den föreslagna utökningen av det 
nationella åtagandet. 

Exportens klimatnytta 
GHAB ser positivt på hur exportens klimatnytta lyfts fram i delbetänkandet och stödjer att Sverige 
ska gå före med nya tekniker och i mesta möjliga mån sträva efter att exportera både varor och 
kunnande. Hamnen utgör navet i transportsystemet och som sådant ser vi dagligen både nyttan och 
vikten av en välfungerande och effektiv export för ett handelsberoende land som Sverige. Samtidigt 
är det viktigt att påpeka att denna export måste transporteras på det mest hållbara sättet, vilket gör 
sjöfartens utveckling mot minskade utsläpp än viktigare. Att verka för en renare och mer effektiv 
sjöfart är också ett av Göteborgs Hamns huvudfokus sedan många år. 

Förslaget 50% av utrikes resor 
Att Sverige som nation tar ansvar för de maritima utsläppen från 50% av sträckan som en 
sjötransport till/från Sverige färdats ser vi som rimligt och det kan mycket väl vara ett betydande 
första steg mot ett utökat nationellt ansvarstagande för sjöfarten som helhet. Detta kan också hjälpa 
till att driva på arbetet inom EU och IMO, som idag går alldeles för långsamt. Vi stödjer att Sverige i 
detta sammanhang går före, och vill samtidigt notera att GHAB redan har tagit ett visst ansvar för 
utsläpp från internationell sjöfart genom att inkludera de som sker inom Göteborgs Stads område i 
vårt eget klimatmål sedan mer än tio år tillbaka. 

Överflyttning från väg till sjö 
GHAB har ställt sig positiva till Trafikverkets förslag om en Förlängd och breddad ekobonus, och 
hoppas att detta även skall bidra till positiva klimateffekter som kan stödja Sveriges klimatarbete i ett 
bredare perspektiv. Ett bredare scope kommer sannolikt leda till fler initiativ inom överflyttning av 
gods från väg till järnväg, sjö samt fler intermodala lösningar. En förlängd och breddad ekobonus 
kommer stötta hela logistikkedjan och inte som tidigare enbart redare, vilket leder till fler 
överflyttningsinitiativ och därmed en större miljönytta. 

Globala eller regionala regelverk 
GHAB instämmer i att det vore önskvärt om maritima regelverk främst beslutas på IMO-nivå, men i 
väntan på att IMO får upp tillräcklig styrfart i klimatfrågan så är det positivt att EU driver på en egen 
regelutveckling. Samtidigt är det av yttersta vikt att så snart IMO skapar ett tillräckligt omfattande 
regelverk inom området så måste EU backa och undvika att vi får dubbla regelverk. Detta bör också 
vara Sveriges linje i förhandlingarna inom EU och IMO. 



Ökad ambition inom EU/IMO samt bredda samverkan till hamnar och varuägare 
Det är också av yttersta vikt att det svenska arbetet inom EU och framför allt inom IMO intensifieras 
på miljö- och klimatområdet, och att man utökar sin samverkan till att innefatta hela varukedjan och 
inte bara redare. På senare tid har hamnar tagit en allt större roll inom IMO, och detta bör 
återspeglas i den svenska delegationens arbete. Vidare bör man bredda samverkan, och också 
inkludera varuägarnas perspektiv på transportkedjan som helhet. Det är idag alltför lätt att hävda 
inom IMO och/eller EU att transportköparna inte är beredda att betala för en ökad ambition inom 
miljö och klimat, men man har sällan med dessa transportköpare i diskussionen. Vår bild är att det 
idag finns ett ökande intresse för att låta en höjd ambitionsnivå kosta, då det i ett bredare perspektiv 
rör sig om ganska blygsamma kostnadsökningar för slutkonsumenterna. 

Gröna korridorer 
GHAB ser mycket positivt på de möjligheter som det nya konceptet ”Gröna korridorer” ger. Vi 
noterar Sveriges åtaganden inom Clydebank-deklarationen och det förlängda mandat som nyligen 
getts till den ansvariga samordnaren. GHAB har också flera pågående projekt och diskussioner kring 
möjliga gröna korridorer, och vårt huvudsakliga fokus är i dagsläget att etablera korridorer som 
innefattar faktiska aktiviteter redan i startskedet. Vi arbetar också för att möjliggöra detta redan 
innan det kommande COP27-mötet, med syftet att Sverige då ska kunna visa på en framdrift i 
Clydebank-deklarationen. 

Hamnrabatter 
Vidare noterar vi referenserna till farleds- och hamnrabatter, och vill i sammanhanget gärna belysa 
att GHAB har haft en miljödifferentierad hamntaxa sedan många år och att dessa har gett mycket bra 
återkoppling i ett bredare perspektiv. De rabatter vi ger på hamntaxan är relativt små i förhållande 
till de faktiska merkostnader som det kan innebära att byta till nya alternativa bränslen, men de har 
visat sig ha ett mycket stort symbolvärde. Genom att referera till dessa rabatter kan man påverka 
andra aktörer att också bidra med en ekonomisk fördel för renare bränslen, och tillsammans kan man 
då uppnå en förändring. Vi tror att detta är en potential som kan nyttjas ännu mer i framtiden, och 
utreder möjligheterna att ge än större rabatter för de kommande fossilfria alternativa bränslena för 
sjöfart. Vi hoppas att man kan göra motsvarande sak även från nationellt håll, inte minst som en del 
av att skapa nya gröna korridorer i enlighet med åtaganden man gjort inom Clydebank-deklarationen. 

Nya bränslen 
En viktig aspekt som lyfts fram i betänkandet är tillgången och regelverket kring nya bränslen. Här vill 
vi gärna påpeka att GHAB sedan länge har varit en föregångare i att möjliggöra för sjöfarten att testa 
nya bränslen. LNG var tidigt på plats i Göteborg, och vi har etablerad användning av metanol som 
sjöfartsbränsle sedan flera år tillbaka. Vi har nu även tagit fram generella regelverk för att möjliggöra 
bunkring av metanol fartyg till fartyg, och vi har inlett arbetet med att även tillgängliggöra och 
möjliggöra bunkring av andra alternativa bränslen såsom väte och ammoniak. VI är därför en naturlig 
deltagare i sjöfartens nödvändiga energiomställning. 

Elanslutning av fartyg vid kaj 
GHAB har sedan många år etablerat elanslutning av fartyg vid kaj, inom vissa valda segment. Dock ser 
vi inte att denna lösning nödvändigtvis är den rätta för alla fartyg vid alla kajer. Det är därför viktigt 
att påpeka att det pågående arbete inom EU:s ”Fit for 55” och lagförslaget FUelEU inte genomförs på 
ett ohållbart sätt. Dels måste de skyldigheter som innefattas inom FuelEU matchas av motsvarande 
regelverk inom AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation), dels bör man säkerställa att 
regelverken riktas mot lämpliga kajer och fartyg, och inte som i vissa inlagor mot alla fartyg och alla 
kajer. 



Digitalisering och Just in Time 
Ett viktigt fokusområde för Göteborgs Hamn är digitalisering och vi tror att en stor del av 
transportsektorns utsläppsreducering kommer genom smarta uppkopplade logistikkedjor där flöden 
kan optimeras och visualiseras. Detta är också en del av konceptet Just in Time, där vår uppfattning 
är att detta kan leda till betydande utsläppsminskningar om det används på rätt sätt. Precis som det 
beskrivs med elanslutningar ovan så är konceptet Just in Time inte nödvändigtvis den rätta lösningen 
för alla fartyg, men likväl en effektiv metod att minska utsläppen för vissa segment inom sjöfarten. 

Framtida scenarier kring bunkring av internationell sjöfart 
GHAB står idag för ca 2/3 av den utrikes bunker som lastas ut från Sverige. Scenarierna i 
delbetänkandet utgår ifrån att bunkringen till fartyg framöver kommer att ligga kvar på samma 
nivå som idag, vilket vi ifrågasätter. Våra analyser pekar snarare på att bunkringen svagt ökar fram 
till år 2030–35 eftersom det blir en mer och mer viktig marknad för raffinaderierna, och att den 
därefter minskar i takt med att tjockolja fasas ut. GHAB:s ambition att växla över till grönare 
bränslen kan dock innebära att volymerna behålls trots att klimatavtrycket minskar. Då kommer 
bunkerbränslena i stället att gå på export. Viktigt att ha med sig är att bunkringen inte endast sker 
till fartyg som har ärenden i Sverige. Uppskattningsvis hälften av bunkringen utgående från 
Göteborg sker till passerande fartyg som inte har något med Sverige att göra, mer än att de köper 
bunkerbränsle från våra leverantörer. 
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Yttrande över förvaltnings-/bolagsremiss om 
Sveriges globala klimatavtryck 
Bakgrund 
Miljömålsberedningen har fått i uppdrag av regeringen att föreslå en samlad strategi för 
att minska klimatpåverkan från konsumtion i syfte att nå en klimatmässigt hållbar 
konsumtion på ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt. Uppdraget 
redovisades i mars 2022, i rapporten Sveriges globala klimatavtryck – Delbetänkande 
från Miljömålsberedningen (SOU 2022:15). I remissen ligger att regeringen vill ha 
synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian. Regeringen önskar synpunkter på 
överväganden och förslag i betänkandet särskilt med fokus på förslag på nya mål och 
behov av styrmedel och åtgärder för att nå dessa föreslagna mål. 

Den omfattande remissen på 860 sidor har skickats till totalt 152 olika aktörer, där 
Göteborgs Stad är en (1) av dessa. Göteborgs Stads Leasing AB (GSL) är en av de 10 
förvaltningar och bolag som Stadsledningskontoret har skickat remissen till för yttrande 
(2022-05-24). Dessutom har ytterligare två förvaltningar/bolag fått den för kännedom och 
eventuellt yttrande. Svar ska skickas till stadsledningskontoret senast 2022-08-17.  Med 
anledning av den korta remisstiden förväntar sig stadsledningskontoret inte nämnd- eller 
styrelsebehandlade remissvar. Svaret ska märkas med stadsledningskontorets 
diarienummer 0683/22. Stadsledningskontoret avser att behandla stadens svar i 
kommunstyrelsen. Remissvaret ska innehålla följande: 

- En kort sammanfattning av synpunkter och bedömningar 

 
- Bedömning ur följande dimensioner: 

- Ekonomisk 
- Ekologisk 
- Social 

Sammanfattning 
Miljömålsberedningens uppdrag har varit att föreslå en samlad strategi för att minska 
klimatpåverkan från konsumtion med ambitionen att nå en klimatmässigt hållbar 
konsumtion på ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt.  

GSL ser positivt på att mål och etappmål, respektive statistik utvecklas för klimatmässigt 
hållbar konsumtion. Bolaget anser dock att resonemanget kring huvudmålbanor och 
alternativa målbanor behöver förtydligas. Bolaget undrar också varför ”klimatpåverkan 
från konsumtion i linje med IPCC:s 1,5-gradersmål” föreslås som alternativ målbana som 

Göteborgs Stads Leasing AB 
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Utfärdat 2022-07-14 
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Sverige ska sträva efter. Borde inte detta vara huvudmålbanan som ska uppnås, i en 
strategi som ska minska påverkan från konsumtion till en klimatmässigt hållbar?  

GSL ser också gärna att den faktiska strategin lyfts fram tydligare ur det omfattande 
underlaget, inte minst för att underlätta genomförandet framåt. Här önskas även ett  
förtydligande om vilka vägval och åtgärder som kopplas till respektive målbana.   

GSL ser positivt på förslaget om att offentliga aktörer ska gå före och att klimatkrav ska 
ställas vid offentlig upphandling. Bolaget anser dock att ordvalet beakta ger en alltför 
svag styrning och vägledning för att stimulera att kraven kommer hålla den ambitionsnivå 
och ge de effekter som krävs utifrån klimatmålen. Ett övervägande önskas också om att 
inköp bör lyftas fram i lagtexterna, tillsammans med upphandling. Det är även oklart om 
kraven förväntas ta hänsyn till utsläpp under hela produktens, tjänstens, materialets eller 
inventariens livscykel, vilket med fördel skulle kunna förtydligas i lagtexterna, inte minst 
för att driva på den cirkulära omställningen.  

GSL ser inga större konsekvenser på Göteborgs Stads arbete, då staden redan satt upp 
ambitiösa miljö- och klimatmål med tillhörande strategier för att nå dessa. För de 
upphandlande verksamheterna i staden som ska rapportera andel upphandlingar med 
klimatkrav innebär den nya, föreslagna indikatorn dock en tillkommande administrativ 
uppgift.  

Bolagets synpunkter och bedömning  
Otydligt vad som är själva strategin 
Enligt uppdraget ska Miljömålsberedningen föreslå en samlad strategi för att minska 
klimatpåverkan från konsumtion i syfte att nå en klimatmässigt hållbar konsumtion på ett 
kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt. GSL anser att det är ett gediget 
kunskaps- och bakgrundsmaterial som har tagits fram av Miljömålsberedningen men 
tycker samtidigt att det är väldigt otydligt vad som utgör själva strategin, som drunknar i 
de 860 sidorna. Därmed försvåras remissinstansernas arbete med att ge synpunkter på 
förslagen och materialet. GSL ser gärna att strategin lyfts fram tydligare ur underlaget, 
inte minst för att underlätta genomförandet framåt.  

Föreslagna mål och etappmål 
GSL ser positivt på att mål och etappmål, respektive statistik utvecklas för klimatmässigt 
hållbar konsumtion. Detta underlättar både för att göra viktiga vägval samt förtydliga och 
mäta den nationella ambitionsnivån. 

Bolaget anser dock att resonemanget kring huvudmålbanor och alternativa målbanor 
behöver förtydligas. Bolaget undrar varför ”klimatpåverkan från konsumtion i linje med 
IPCC:s 1,5-gradersmål” föreslås som alternativ målbana som Sverige ska sträva efter. 
Borde inte detta vara huvudmålbanan som ska uppnås, i en strategi som ska minska 
påverkan från konsumtion till en klimatmässigt hållbar där hänsyn tas till svenskarnas 
verkliga ekologiska klimatavtryck?  Det behöver också tydligare framgå vilka vägval och 
åtgärder som kopplas till respektive målbana. Vilka är till exempel de konkreta 
åtgärdsförslagen som ska stimulera till hållbar konsumtion, inkl kraftfull minskning av 
nykonsumtionen, för denna ”alternativa målbana”, utöver de åtgärder som föreslås för 
den offentliga konsumtionen?  
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Miljömålsberedningen föreslår att utsläpp från det som tankas i Sverige, till 
internationellt flyg inkluderas i Sveriges långsiktiga territoriella klimatmål om att nå 
nettonollutsläpp inom svenskt territorium senast 2045. GSL tycker att det låter som ett 
bra förslag. Samtidigt kräver det att alla andra länder räknar på samma sätt gällande 
klimatpåverkan från internationella flyg. I annat fall borde väl dessa utsläpp tas ”gånger 
2”, åtminstone vid persontransporter, då personerna som sitter på de avgående planen ofta 
har en tur-och-returresa till Sverige?  

Klimatkrav vid offentlig upphandling 
GSL ställer sig positiv till att regleringen skärps om att klimatkrav ska ställas vid 
offentlig upphandling Vilka möjligheter finns att skärpa regleringen även för privata 
företag, för att även dessa ska ställa klimatkrav vid sina inköp? I alla delar av inköps- och 
upphandlingsprocessen, såväl i de strategiska och taktiska som i de operativa delarna tas 
beslut som får effekt för klimatet. Miljömålsberedningens föreslagna formuleringar i 
lagtexterna nämner dock endast upphandling. Ett övervägande önskas om att även inköp 
bör lyftas fram och nämnas i lagtexterna. Dessutom nämns begreppet ”upphandlande 
enhet”, som är öppet för tolkning. Om en enhet tolkas som en separat förvaltning eller ett 
bolag, behöver den upphandlande enheten inte vara samma som de enheter som gör själva 
inköpen.  

Enligt föreslagen lydelse i lagstiftningen ska klimatmålen beaktas i offentlig 
upphandling. GSL ser positivt på detta. Det är emellertid upp till varje enskild kommun, 
region och statlig myndighet att utifrån sin position, ekonomi och lokala förutsättningar 
avgöra vilka krav som ska ställas. GSL har förståelse för att kraven kan variera beroende 
på lokala förutsättningar mm, men anser att ordvalet beakta ger en alltför svag styrning 
och vägledning för att stimulera att kraven kommer hålla den ambitionsnivå och ge den 
effekt som krävs utifrån klimatmålen. Detsamma gäller för det förslag på ytterligare en 
resultatindikator för resultatbedömningen ”andel upphandlingar med klimatkrav”. Det 
framgår inte heller vilken nivå eller omfattning klimatkraven behöver ha. Det är också 
oklart om kraven förväntas ta hänsyn till utsläpp under hela produktens, tjänstens, 
materialets eller inventariens livscykel. Även detta är något som skulle kunna förtydligas 
i lagtexterna, för att på ett självklart sätt även räkna med utsläpp i andra länder och 
utsläpp vid utvinning av jungfruliga material. Därmed kan upphandlande enheter också 
tydligare styras mot att efterfråga återbrukade och återvunna material, cirkulär design och 
cirkulära affärsmodeller. Detta utöver förslaget om att relevanta myndigheter ska bygga 
upp en databas med livscykelanalyser och livscykelkostnader.  

GSL ser positivt på förslaget om att offentliga aktörer ska gå före och att utsläppen från 
offentligt upphandlade varor och tjänster ska minska snabbare än utsläppen från samhället 
i övrigt. Även här efterfrågas dock tydligare styrning och stöd i höga ambitionsnivå för 
den offentliga konsumtionen, med hänsyn till det offentligas samhällsansvar, rådighet 
över sin egen verksamhet och ansvaret att bära sin del av utsläppsminskningarna i linje 
med 1,5-gradersmålet.  

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
GSL ser inga större konsekvenser på Göteborgs Stads arbete, då staden redan satt upp 
ambitiösa miljö- och klimatmål med tillhörande strategier för att nå dessa. Förslagen 
stärker dock de lokala målsättningarna och vidtagande av åtgärder, inte minst inom 
offentlig upphandling. För de upphandlande verksamheterna i staden som ska rapportera 
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andel upphandlingar med klimatkrav innebär den nya, föreslagna indikatorn dock en 
tillkommande administrativ uppgift. Denna uppgift skulle dock med fördel kunna 
”återanvändas” även i ett lokalt sammanhang, med särskild specifikation om vilka 
cirkulära krav som ställts, för att skynda på den cirkulära omställningen.   

Skarpare klimatkrav i upphandlingar kan leda till dyrare produkter och tjänster jämfört 
med andra produkter och tjänster, som kanske är billigare men som kan påverka miljön 
och klimatet mer negativt. På samma sätt kan ett cirkulärt arbete med längre nyttjandetid 
av produkter, färre inköp och mer återbruk, leda till besparingar. 

 

 

 Johan Sävhage 

VD 
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Bilaga 12 Förslag till yttrande till Miljödepartementet 
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Miljödepartementets diarienummer M2022/00841 
 

Göteborgs Stads yttrande över Miljödepartementets remiss -
Miljömålsberedningens delbetänkande, Sveriges globala 
klimatavtryck    
Betänkandet och Göteborgs Stads mål 
Göteborgs Stad bedömer att ett nationellt mål för klimatpåverkan från konsumtion 
kommer att kunna bidra till att klimatpåverkan minskar. Göteborgs Stad antog sitt första 
mål för klimatpåverkan från konsumtion år 2014 i Klimatstrategiskt program för 
Göteborg. Även stadens nuvarande miljö- och klimatprogram, Göteborgs Stads miljö- 
och klimatprogram 2021–2030, innehåller mål för klimatpåverkan från konsumtionen. Ett 
nationellt mål kan skapa ännu bättre förutsättningar för Göteborgs Stad att nå sitt mål, 
men också driva på frågan nationellt. Göteborgs Stad är positiv till att betänkandet 
innehåller ett flertal förslag för minskad klimatpåverkan från den offentliga konsumtionen 
och bedömer att dessa kan bidra till stadens arbete med att nå sina klimatmål. 

Beredningen framhåller att den offentliga konsumtionen och upphandlingen kan få en 
avgörande roll för den svenska omställningen till ett fossilfritt samhälle utan 
växthusgasutsläpp. I betänkandet står det att den offentliga upphandlingen har större 
möjligheter än andra sektorer att snabbt nå fram till minskade utsläpp och att offentlig 
sektor därför behöver gå före inom området. Detta går i linje med klimatmålen i stadens 
miljö- och klimatprogram där staden framhåller att Göteborgs Stad ska minska sina egna 
utsläpp av växthusgaser i högre takt och använda samtliga tillgängliga verktyg och 
styrmedel för att driva på samhällets omställning. Miljö- och klimatprogrammets delmål 
om klimatpåverkan från inköp är ambitiösa och innebär att staden måste genomföra 
långtgående åtgärder för att minska klimatpåverkan från inköp.  

Göteborgs Stad saknar en strategi i betänkandet för hur klimatpåverkan från den privata 
konsumtionen, som står för cirka 60 procent av Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp, 
ska minska. Kontoret bedömer att nationell samordning samt strategi och åtgärder på flera 
nivåer krävs för att klimatpåverkan från privatkonsumtionen ska kunna minska tillräckligt 
mycket. 

Göteborgs Stad anser att resonemanget kring huvudmålbanor och alternativa målbanor 
behöver förtydligas. Staden ställer sig frågande till varför ”klimatpåverkan från 
konsumtion i linje med IPCC:s 1,5-gradersmål” föreslås som alternativ målbana som 
Sverige ska sträva efter. I en strategi som ska minska påverkan från konsumtion till en 
klimatmässigt hållbar där hänsyn tas till svenskarnas verkliga ekologiska klimatavtryck - 
borde det vara huvudmålbanan som ska uppnås. 

mailto:m.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:m.klimatenheten@regeringskansliet.se
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6.5.1 Sverige ska stärka sitt arbete inom EU för en klimatpolitik i linje med 1,5-
gradersmålet 
Göteborgs Stad anser att Sverige ska verka för ett högt tempo i arbetet med att utöka 
ekodesigndirektivet till fler produkter samt att ta fram digitala produktpass för 
utsläppsintensiva produkter och tjänster. Det behöver framgå tydligare vad 
Miljömålsberedningen avser med förslaget att Sverige ska arbeta inom EU för att 
avfallslagstiftningen ses över så att den främjar snarare än hindrar cirkulära och giftfria 
flöden.  

8.11.1 SCB får i uppgift att utveckla den officiella statistiken över 
klimatpåverkan från konsumtion 
Göteborgs Stad är positiv till beredningens förslag att SCB får i uppdrag att utveckla den 
officiella statistiken över klimatpåverkan från konsumtion. Staden skulle dock vilja se att 
uppdraget utökas till att även inkludera att statistiken ska brytas ner på kommunal nivå. 
Detta som komplement till den regionala nivån. Göteborgs Stad använder i dagsläget 
nationella data för nuläge och uppföljning av indikatorn för de konsumtionsbaserade 
utsläppen i stadens miljö- och klimatprogram. Detta eftersom det saknas heltäckande 
statistik över konsumtionsbaserade utsläpp på kommunal nivå som uppdateras 
regelbundet. Det innebär att staden på en övergripande nivå inte kan följa upp effekterna 
av genomförda åtgärder. Med officiell statistik över klimatpåverkan från konsumtion på 
kommunal nivå skulle sådan uppföljning vara möjlig. 

Staden skulle även vilja se att fler av indikatorerna för att följa upp konsumtionens 
klimatpåverkan i tabell 8.1, Urval av indikatorer för att följa upp konsumtionens 
klimatpåverkan per konsumtionskategori, i betänkandet följs upp regelbundet och att 
också de bryts ner på kommunal nivå. För att utveckla uppföljningen av den offentliga 
konsumtionen bedömer staden att möjligheten att utveckla standardiserade e-fakturor som 
underlättar för kommunerna att följa upp inköpens miljöpåverkan bättre bör utredas. 
Dessa fakturor bör inkludera information om produkterna/tjänsterna, som exempelvis 
livscykelanalyser 

10.3 Mål för Sveriges klimatpåverkan från konsumtion 
Inom miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan föreslår beredningen att riksdagen 
beslutar om ett långsiktigt mål för klimatpåverkan från konsumtion. Beredningen föreslår 
att riksdagen beslutar om två målbanor för konsumtionens klimatpåverkan fram till år 
2045. Beredningen föreslår att Sverige ska sträva efter den andra, alternativa målbanan. 
Den första målbanan (huvudmålbanan) baseras på att Sverige och EU når sina klimatmål, 
samt att övriga länder ställer om enligt sina klimatmål och -strategier enligt Parisavtalet. 
Den andra målbanan (alternativa) baseras på att Sverige ska sträva efter att 
konsumtionens klimatpåverkan är i linje med IPCC:s 1,5-gradersscenario. 

Göteborgs Stad ser positivt på att mål och etappmål, respektive statistik utvecklas för 
klimatmässigt hållbar konsumtion. Detta underlättar både för att göra viktiga vägval samt 
förtydliga och mäta den nationella ambitionsnivån. Göteborgs Stad anser dock att 
resonemanget kring huvudmålbanor och alternativa målbanor behöver förtydligas. Staden 
ställer sig frågande till varför ”klimatpåverkan från konsumtion i linje med IPCC:s 1,5-
gradersmål” föreslås som alternativ målbana som Sverige ska sträva efter. I en strategi 
som ska minska påverkan från konsumtion till en klimatmässigt hållbar där hänsyn tas till 
svenskarnas verkliga ekologiska klimatavtryck - borde det vara huvudmålbanan som ska 
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uppnås. Staden anser vidare att det tydligare behöver framgå vilka vägval och åtgärder 
som kopplas till respektive målbana.  

10.4 Mål för Sveriges exports klimatnytta 
Miljömålsberedningen föreslår att riksdagen beslutar om en målbana för att öka den 
svenska exportens klimatnytta – inom ramen för miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan – där Sverige och EU når sina respektive territoriella klimatmål samt att 
övriga länder ställer om i linje med sina klimatbidrag (NDC, Nationellt beslutade 
klimatåtgärder) och långsiktiga klimatstrategier (LTS, långsiktiga strategier) till 
Parisavtalet. Klimatnyttan ska enligt målet vara större än gapet mellan huvudmålbanan 
och nollutsläpp och ska uppnås genom klimatinvesteringar och negativa utsläpp. Till 
negativa utsläpp räknas exempelvis exporterade varor som har mindre klimatpåverkan än 
om de hade varit producerade någon annanstans. Detta ska enligt beredningen möjliggöra 
för Sverige att vara en aktiv part i att påverka andra länder till att ställa om samt att bidra 
till att minska de globala koldioxidutsläppen.  

Göteborgs Stad ser positivt på att ett mål om exportens klimatnytta kan driva på 
exporterande företag i Göteborg att ställa om snabbare, samtidigt som det finns en risk att 
företag skulle kunna motivera att inte minska utsläppen i den snabba takt som behöver. 
Detta med motivationen att de ändå har en stor klimatnytta via export. Exportens 
klimatnytta inkluderas inte i stadens klimatmål, förutom genom att den på omvägar kan 
ha en påverkan på de konsumtionsbaserade utsläppen. 

11.9.2 Utsläpp från bunkring till internationellt flyg ska inkluderas i Sveriges 
långsiktiga territoriella klimatmål och koldioxidutsläpp från inrikes flyg ska 
inkluderas i klimatmålet för inrikes transporter till 2030  
Göteborgs Stad är positiv till att beredningen föreslår att klimatpåverkan från flyg 
inkluderas i klimatmål. Det kan bidra positivt till uppfyllelse av stadens klimatmål. 
Samtidigt bedömer staden att den totala klimatpåverkan från flyget troligtvis kommer 
behöva minska, vilket inte inkluderas i beredningens förslag. Beredningen anger 
tillförlitlig statistik som en av grunderna för målformuleringen och anger bland annat att 
det behövs mer applicerad forskning för att kunna kvantifiera storleken på 
höghöjdseffekter för att dessa ska kunna ingå i mål. Kommande mål och regleringar på 
EU-nivå kommer att ha stor påverkan för klimatpåverkan från flyg.  

Göteborgs Stad anser att det är av stor vikt att Sverige aktivt verkar för gemensamma 
internationella överenskommelser avseende att minska flygets klimatpåverkan, liksom 
hela transportsektorns påverkan, för att minska utsläpp globalt.  

Flygbranschens eget mål i sin färdplan till Fossilfritt Sverige är att allt inrikes flyg ska 
vara fossilfritt 2030. Då staden uppfattar branschens mål som ett skarpare mål anser 
staden att beredningens förslag bör ses över och vid behov skärpas i syfte att stödja 
branschens mål. 

12.4.5 Miljödifferentierande farledsavgifter och 12.4.6 Miljödifferentierade 
hamnavgifter  
Staden noterar referenserna till farleds- och hamnrabatter och vill i sammanhanget gärna 
belysa att Göteborgs Hamn har haft en miljödifferentierad hamntaxa sedan många år och 
att dessa har gett bra återkoppling i ett bredare perspektiv. De rabatter Göteborgs Hamn 
ger på hamntaxan är relativt små i förhållande till de faktiska merkostnader som det kan 
innebära att byta till nya alternativa bränslen, men de har visat sig ha ett stort 
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symbolvärde. Genom att referera till dessa rabatter kan man påverka andra aktörer att 
också bidra med en ekonomisk fördel för renare bränslen, och tillsammans kan en 
förändring uppnås. Staden anser att det är en potential som kan nyttjas ännu mer i 
framtiden och Göteborgs Hamn utreder möjligheterna att ge än större rabatter för de 
kommande fossilfria alternativa bränslena för sjöfart. Staden hoppas att man kan göra 
motsvarande även från nationellt håll, inte minst som en del av att skapa nya gröna 
korridorer i enlighet med åtaganden man gjort inom Clydebank-deklarationen. 

12.7.3 Scenarion för sjöfartens klimatpåverkan  
Göteborgs Hamn står idag för cirka två tredjedelar av den utrikes bunker som lastas ut 
från Sverige. Scenarierna i delbetänkandet utgår ifrån att bunkringen till fartyg framöver 
kommer att ligga kvar på samma nivå som idag, vilket Göteborgs Hamn ifrågasätter. 
Göteborgs Hamns analyser pekar snarare på att bunkringen svagt ökar fram till  
år 2030–35 eftersom det blir en mer och mer viktig marknad för raffinaderierna och att 
den därefter minskar i takt med att tjockolja fasas ut. Göteborgs Hamns ambition att växla 
över till grönare bränslen kan dock innebära att volymerna behålls trots att 
klimatavtrycket minskar. Då kommer bunkerbränslena i stället att gå på export. Viktigt att 
ha med sig är att bunkringen inte endast sker till fartyg som har ärenden i Sverige. 
Uppskattningsvis hälften av bunkringen utgående från Göteborg sker till passerande 
fartyg som inte har något med Sverige att göra, mer än att de köper bunkerbränsle från 
våra leverantörer här. 

12.9.2 Sverige ska ta sin del av ansvaret för utsläpp från internationell sjöfart  
Att Sverige som nation tar ansvar för de maritima utsläppen från 50 procent av sträckan 
som en sjötransport till/från Sverige färdats, ser staden som rimligt och det kan vara ett 
betydande första steg mot ett utökat nationellt ansvarstagande för sjöfarten som helhet. 
Detta kan också hjälpa till att driva på arbetet inom EU och IMO (International Maritime 
Organization). Det är även viktigt att det svenska arbetet inom EU och framför allt inom 
IMO intensifieras på miljö- och klimatområdet och att samverkan utökas till att innefatta 
hela varukedjan. Göteborgs Stad är positiv till beredningens förslag att klimatpåverkan 
från sjöfart inkluderas i klimatmål. Det kan bidra positivt till måluppfyllelse av stadens 
klimatmål.  

13.24 Miljömålsberedningens överväganden och förslag kap 13 Klimatpåverkan 
från offentlig konsumtion och upphandling  
I kapitlet om klimatpåverkan från offentlig konsumtion och upphandling finns förslag till 
utveckling och förändring under avsnitt. Nedan följer synpunkter på några av dem. 

Resultatindikator 
Beredningen föreslår ”att regeringen beslutar om ytterligare en resultatindikator för 
resultatbedömningen av regeringens mål för den offentliga upphandlingen. Den nya 
resultatindikatorn ska vara andel upphandlingar med klimatkrav. Vidare föreslås att 
regeringen ger Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att i samarbete med 
Naturvårdsverket ta fram kriterier för vad som ska räknas som klimatkrav i offentlig 
upphandling.” (s.639) 

Göteborgs Stad ser risker med en resultatindikator av det här slaget då det är ett allt för 
trubbigt verktyg som riskerar att flytta fokus till kravställning i stället för uppföljning och 
analys av verklig effekt. Om en resultatindikator införs på nationell nivå föreslår staden 
att den bör kompletteras med ett mått på i hur stor utsträckning som ställda klimatkrav 
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följs upp. I utredningen påpekas risker och svagheter med indikatorn, såsom att den är för 
onyanserad och inte mäter effekt eller visar på utsläppsminskningar. I linje med det 
resonemanget vill staden påtala att det också finns en risk att upphandlande myndigheter 
och enheter i större utsträckning själva börjar mäta och styra på samma indikator, då det 
så att säga legitimeras av det nationella sättet att mäta, vilket då också på lokal nivå 
riskerar att förskjuta fokus.  

Om indikatorn kompletteras med ett mått på i hur stor utsträckning som ställda 
klimatkrav följs upp, bedömer Göteborgs Stad att det kan skapa mer nytta och driva 
förändring. Det är Göteborgs Stads erfarenhet att uppföljning av krav är helt nödvändigt 
för att kunna räkna med efterlevnad av kraven och minska risken för osund konkurrens.  

Om det är möjligt att bryta ner resultatet från uppföljningen av indikatorn i 
upphandlingskategorier skulle kategorierna med störst klimatpåverkan, såsom livsmedel, 
byggentreprenader och transporter, kunna följas separat. Detta skulle öka nyttan av 
indikatorn eftersom resultatet skulle bli tydligare. 

Etappmål 
Beredningen föreslår ”att riksdagen beslutar om ett etappmål för utsläpp från offentlig 
upphandling av varor och tjänster. Målet innebär att utsläppen från offentligt upphandlade 
varor och tjänster ska minska snabbare än utsläppen från samhället i övrigt.”. (s. 642)  

Göteborgs Stad är positiv till förslaget om ett etappmål. Men i avsnittet där beredningen 
redogör för förslaget saknas information om hur målet ska följas upp och vem som ska ha 
ansvaret för datainsamling eller rapportering. I förslaget om en utvecklad 
miljöspendanalys (se nedan) framkommer att miljöspendanalys är tänkt att vara metoden 
för att följa upp etappmålet. På vilken nivå analysen är tänkt att göras framgår dock inte 
mer än skrivningen i avsnittet för förslaget (s. 643) där det står att ”Alla upphandlande 
myndigheter och enheter samt alla som handlar med det offentliga förväntas förändra sitt 
beteende med anledning av förslaget och även redovisa sina resultat till regeringen”. 

Mot bakgrund av Göteborgs Stads arbete med miljöspendanalys ser staden flera 
utmaningar med metoden. Sannolikt kommer staden själv fortsätta använda metoden för 
uppföljning av klimatmål men för att det ska vara en relevant uppföljningsmetod krävs 
utveckling på flera sätt, bland annat att mer specifika indikatorer kan användas som 
matchar faktiska varor och tjänster. 

Olika organisationer har olika sätt att kategorisera inköpen på, det ekonomiska 
dataunderlaget är av olika kvalitet hos olika organisationer och kännedomen om inköpens 
art varierar. Klimatindikatorerna behöver kontinuerligt uppdateras, både avseende 
klimatpåverkan och i relation till prisutveckling på varor och tjänster. Göteborgs Stad är 
därför tveksam till att varje upphandlande myndighet själva gör egna analyser som ska 
läggas samman för ett totalt resultat, vilket staden tolkar in. Om till exempel 
Upphandlingsmyndigheten ska göra en analys för alla Sveriges offentliga upphandlingar 
är metoden extremt trubbig men förmodligen bättre än om alla upphandlande 
organisationer gör sina egna beräkningar. Därtill bedömer staden att det är osannolikt att 
alla Sveriges upphandlande myndigheter skulle kunna göra egna miljöspendanalyser.    

Klimatkrav i upphandlingslagstiftningen 
Beredningen föreslår ”att det i lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling 
inom försörjningssektorerna och lagen om upphandling av koncessioner förs in nya 
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paragrafer som gör det obligatoriskt för alla upphandlande myndigheter och enheter att 
beakta de nationella klimatmålen i sin offentliga upphandling”. (s. 644) 

Staden är positiv till att offentliga aktörer ska gå före och att klimatkrav ska ställas vid 
offentlig upphandling. Staden instämmer i Miljömålberedningens resonemang om vilka 
förväntningar som är rimliga att ha kopplat till den föreslagna förändringen av 
upphandlingslagstiftningarna. Staden vill dock återigen trycka på behovet av uppföljning 
av krav, samt behovet av att integrera klimat-, miljö- och andra hållbarhetsaspekter i hela 
inköpsprocessen. I betänkandet redogörs för ett förslag från Naturvårdsverket om översyn 
av miljöstyrning i statliga myndigheter, där ett sådant förhållningssätt är beskrivet (s. 631 
ff).  

Göteborgs Stad anser att ordvalet beakta ger en alltför svag styrning och vägledning för 
att stimulera att kraven kommer hålla den ambitionsnivå och ge de effekter som krävs 
utifrån klimatmålen. Ett övervägande önskas också om att inköp bör lyftas fram i 
lagtexterna, tillsammans med upphandling. 

Göteborgs Stad föreslår att lagen ska uttrycka att det alltid ska göras en riskbedömning av 
klimatpåverkan. När klimatpåverkan bedöms betydande ska det vara obligatoriskt att 
ställa krav. Ett annat förslag från Göteborgs Stad är att bristande möjlighet att följa upp 
ett krav ska kunna utgöra en motivering till att avstå från att kravet ställs. Detta trots att 
det kan skapa anledningar för upphandlande aktörer att inte kravställa, även om det vore 
behövligt, bedömer staden att färre krav men mer uppföljning ger större hållbarhetseffekt 
än mycket krav utan uppföljning. 

Göteborgs Stad är positiv till att behovet av ökad tillsyn av efterlevnaden av 
hållbarhetskrav tas upp av Miljömålsberedningen.  

Utveckla miljöspendanalysen 
Beredningen föreslår ”att regeringen ger Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att 
vidareutveckla miljöspendanalysen i samarbete med SCB”. (s. 650) 

Göteborgs Stad ser positivt på att ett uppdrag ges att vidareutveckla metoden för 
miljöspendanalys. Stadens arbete med att göra en miljöspendanalys, där varor och tjänster 
årligen köps för cirka 26 miljarder kronor, har varit en viktig erfarenhet och mot 
bakgrund av det arbetet vill staden framföra nedan för vidareutvecklingen. 

Beredningen tar upp vikten av att se till att emissionsfaktorerna stämmer för att kunna 
använda metoden som ett uppföljningsverktyg. Staden vill betona att emissionsfaktorerna 
alltid kommer att vara generella schablonvärden och att det därmed innehåller många 
felkällor när de matchas mot olika kategorier av inköp. En felkälla som snabbt blivit 
aktuell senaste halvåret är ökade priser och inflation. Eftersom emissionsfaktorerna är 
CO2-ekvivalenter (CO2-ekv) per krona har det mycket stor betydelse om emissionsfaktorn 
är beräknad mot ett inaktuellt pris.  

Staden inköps- och upphandlingsenhets egen slutsats för att kunna använda 
miljöspendanalys som metod för uppföljning är att emissionsfaktorerna i högre grad 
måste bli mer specifika, och matchas mot faktiska inköp av varor och tjänster. För att 
detta ska realiseras ser staden ett utvecklingsarbete framför sig med att efterfråga 
livscykelanalyser (LCA) från leverantörer, hitta sätt att lagra datan från LCA:er och 
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kunna räkna om klimatvärden till att bli CO2-ekv per krona. Mer metodstöd för att arbeta 
på detta sätt vore positivt. 

I beredningens beskrivning av miljöspendanalys som metod (s. 584) står det att ”Med 
hjälp av miljöspendanalysen går det att undersöka hur stor miljöpåverkan en vara har 
jämfört med en annan”. Detta är en missuppfattning. En miljöspendanalys använder 
generella indikatorer (emissionsfaktorer) som är framräknade från klimatpåverkan från 
vissa varor eller tjänster som i bästa fall bedömts vara tillräckligt representativa för ett 
visst slags inköp. Emissionsfaktorerna matchas sedan mot en kategori av inköp. Ibland 
kan matchningen vara ganska detaljerad om inköpen kategoriserats så, ibland är det en 
mängd olika inköp som ligger i samma kategori och matchas mot en enda generell 
emissionsfaktor. Poängen med miljöspendanalys är snarast att få en överblick av till 
exempel klimatpåverkan på totalen för organisationens inköp samt att ungefärligt kunna 
se vilka områden som är stort eller smått, samt kunna göra prioriteringar om åtgärder.  

Göteborgs Stad är positiv till förslagen om förstudie om en Öppen och fritt tillgänglig 
generell LCA-databas, utveckla tillsynen av klimatkrav i offentlig upphandling och 
programutbildning med klimatfokus för offentliga upphandlare. 

Övrigt 

Klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn 
Då Göteborgs Stads allmännyttiga bostadsbolag redan ställer skarpa klimatkrav är det en 
fördel att detta även krävs generellt för alla offentliga aktörer. Effekten av dessa förslag 
kan dock först ses när de tagits fram i detalj. Liksom stadens bedömning visar 
betänkandet på att bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av hushållens och 
den offentliga konsumtionens klimatpåverkan. Samtidigt förstärker betänkandet bilden av 
att bygg- och fastighetssektorn redovisas och åtgärdsstyrs på ett fragmenterat sätt jämfört 
med exempelvis hur flygets klimatpåverkan redovisas. 

Göteborgs Stad anser att betänkandet ska förtydligas vad gäller indikatorer, 
åtgärdsinsatser och scenarier för kategorin Bygg och fastighet, i sin helhet och utifrån ett 
livscykelperspektiv. Eftersom det ofta är fastighetsägare och byggherrar som har rådighet 
över kategorins klimatpåverkan, även den del som redovisas inom kategorin hushållens 
klimatpåverkan, är det viktigt att åtgärder och resultat även redovisas utifrån samma 
perspektiv för att kunna avgöra om styrmedel och incitament ligger på rätt aktörer. 
Samtidigt krävs stora investeringar hos material- och systemtillverkare. Denna 
omställning har påbörjats, såväl på grund av politisk styrning som privata initiativ. Det är 
viktigt att dessa lyfts in i scenarieanalyser och visar på lämpligheten i omfattningen av 
klimatkrav i upphandling och inköp, så att dessa parallella åtgärder taktar så bra som 
möjligt och säkerställer en så resurseffektiv omställning som möjligt. Det är viktigt att det 
offentliga och det privata håller en någorlunda gemensam takt för att inte riskera att driva 
upp redan höga byggkostnader och försvåra för enhetliga systemlösningar. 

Klimatpåverkan från privat konsumtion 
Göteborgs Stad saknar en strategi i betänkandet för hur klimatpåverkan från den privata 
konsumtionen, som står för cirka 60 procent av Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp, 
ska minska. Enligt direktivet till Miljömålsberedningen ska den ”föreslå en samlad 
strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion i syfte att nå en klimatmässigt 
hållbar konsumtion på ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt”. För 
att utsläppen ska minska tillräckligt snabbt för att klara Parisavtalets mål om 1,5 grader 
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krävs beteendeförändringar och inte bara tekniska lösningar, vilket staden bedömer att 
beredningen inte beaktar tillräckligt i betänkandet. Beredningen skriver att ett mål för 
klimatpåverkan från konsumtion synliggör klimatomställningens betydelse för människor 
och att det kan bidra till att hushållen i större utsträckning kan minska utsläppen och leva 
ett klimatmässigt hållbart liv. Göteborgs Stad ser inte att det har stöd i forskningen att 
förekomsten av ett mål för konsumtionsbaserade utsläpp i sig kan motivera människor att 
minska sin klimatpåverkan (Rapport 2020:2 Konsumenterna och miljön 2020, 
Möjligheter att göra val med miljöhänsyn) utan staden anser att det behövs mer styrning. 
För att klimatpåverkan från den privata konsumtionen ska minska krävs strategi och 
åtgärder. Göteborgs Stad arbetar med strategierna Vi agerar som föregångare och Vi 
skapar förutsättningar för att leva hållbart i stadens miljö- och klimatprogram. Staden 
bedömer att nationell samordning samt strategi och åtgärder på flera nivåer krävs för att 
klimatpåverkan från privatkonsumtionen ska kunna minska tillräckligt mycket. 

 

För Göteborgs kommunstyrelse 
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